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TUTELAR COMITETELOR

Miniștri cu privire la crearea și functionarea comitetelor de direcție se prevede ca în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate, la ședințele comitetelor de direcție pot fi invitat! specialiști, atît din cadrul întreprinderii, cît și' din afara ei, precum și indicația expresă ca ministerele să dea un sprijin substanțial acestor organe colective de conducere din întreprinderi.Realizîndu-se în practică aceste indicații ale conducerii de partid și de stat — în soluționarea unor probleme a căror amploare a depășit posibilitățile întreprinderilor — multe din comitetele de direcție din ■unitățile economice respective au beneficiat efectiv de îndrumarea și sprijinul substanțial, oportun, al forurilor tutelare amintite, ceea ce le-a permis să pătrundă, de la început, în miezul activității economice, să-și orienteze eforturile spre chestiunile majore legate de promovarea, muncii și conducerii colective. Exis- T dovezi certe ale îndeplinirii riguroase a prevederilor Hotărîrii de mai sus.— în județul nostru, zonă puternic industrializată — preciza tov. ing'.- loan Martonoși, secretar al Comitetului județean. Arad al P.C.R. — sînt nenumărate exemplele în care sprijinul și îndrumarea atentă ale forurilor de resort au ajutat întreprinderile să îmbunătățească activitatea lor economică, exprimată prin creșterea volumului producției și al productivității muncii, reducerea prețului de cost, sporirea acumulărilor datorate bugetului statului. Se evidențiază în mod deosebit Uzina ci" vagoane. Uzina de strunguri, Uzi- mSÎe textile Arad, „Teba“, adică acele întreprinderi în care asistența teh- nico-economică din partea forurilor tutelare a fost caracterizată prin permanentă, operativitate Și competentă.— Aceeași asiduă preocupare și sprijin susținut s-a manifestat din partea forurilor tutelare și în cazul unităților economice din Capitală, rezultatele obținute oglindind din plin'Tî’j'htorul acordat — ne-a relatat tov. Cristian Niculescu, secretar al Comitetului sectorului 7 al Municipiului București al P.C.R. Fac această afirmație, bazîndu-mă pe concluziile relevate de analizele efectuate în întreprinderile sectorului nostru.Unele ministere, însă, s-au mișcat cu operativitate mai scăzută, nu au răspuns în toate cazurile invitațiilor de a trimite delegați care să participe la unele din ședințele importante ale comitetelor de direcție și nici nu au soluționat cu promptitudine solicitările întreprinderilor subordonate. In unele întreprinderi ale Ministerului Industriei U- șoare și Ministerului Industriei Alimentare, participarea delegaților la lucrările. comitetelor de direcție s-a limitat doar la ținut cu ocazia

în majoritatea ședințelor —lunare sau operative — ale comitetelor de direcție din multe din întreprinderile arădene, participarea reprezentanților forurilor tutelare respective a avut Ioc cu totul întîmplător, doar în cazul în care se aflau în județ pentru rezolvarea altor chestiuni. fAceeași situație există și în unele întreprinderi din Capitală. Bunăoară, la fabrică' de țigarete „București", așa cum ne spunea tov. director Petre Craus, „în afară de ședința de constituire a comitetului de direcție, la lucrările sale nu a mai luat parte nici un delegat al forului tutelar. E drept, nici noi nu i-am invitat la toate ședințele dar nici dînșii nu ne-au „deranjat".La fabrica „Refacerea" din A- rad, în mai multe rînduri s-a discutat, despre dotarea cu utilajele necesare valorificării 'unor subproduse — grăsimi — rezultate la prelucrarea cărnii, sau asigurarea cu ambalaje corespunzătoare (condiție sine qua non pentru realizarea planului de export). Oamenii au discutat, au găsit și căi de re- . zolvare a problemelor, dar apli-
Dan MATEESCU
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adunările care s-au constituirii acestor
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STADIUL ÎNSĂMINTÂRII GRIULUI
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IN ÎNTREPRINDERILE
AGRICOLE DE STAT

O dată cu îmbu
nătățirea timpu
lui — în ultimele 
zile n-a mai plo
uat decît spora
dic — au fost in
tensificate lucră
rile agricole de 
toamnă. în între
prinderile agri
cole de stat, po
trivit datelor 
centralizate luni 
la Departamen- 
tul I.A.S., pînă la T 
această dată au 
fost însămînțate 
cu culturi de 
toamnă 533-325 
ha, ceea ce re
prezintă 84 la 
sută din suprafe
țele prevăzute. 
Semănatul orzu
lui s-a realizat în 
proporție de 99 la 
sută, iar al griu
lui — 80 la sută. 
Așa cum reiese și 
din harta alătu
rată, care repre
zintă procentul 
de realizare a planului la
sămînțarea griului pe trusturi -zo
nale, cele mai bune rezultate au 
fost obținute în întreprinderile a- 
gricole de stat din trusturile Slo
bozia, Craiova și București. Este 
însă necesar să se ia măsuri or
ganizatorice și tehnice în vederea 
intensificării semănatului, îndeo
sebi în trusturile I.A.S. Brașov, 
Cluj; Oradea, Timișoara și Iași, 
unde lucrările se desfășoară în 
ritm nesatișfăcător.
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la această dată recoltatul porum
bului s-a făcut în proporție de nu
mai 64 la sută. Dacă în cadrul 
trustului zonal I.A.S. Craiova po
rumbul a fost recoltat în propor
ție de 87 la sută, în altele, această șov 
lucrare este mult întîrziată în
treprinderile agricole de stat din 
trustul Cluj au cules porumbul de 
pe 19 la sută din suprafețele pre
văzute, iar cele din trusturile Ti
mișoara și Oradea — 45 și, respec-

O mare atenție trebuie .acordată — -ti v,.. 47 la,șută. în,.ritm„.nesatisfă- 
și recoltării culturilor tîrzii. Pînă câtor decurge și 1 recoltatul car-

medalie de argint
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tofilor. Pînă la această dată în în
treprinderile agricole de stat din 
trustul Bacău această lucrare s-a 
■executat în proporție de 27 la 
sută, iar în cele din trustul Bra- 

37 la sută.
Lucrătorii țlin întreprinderile a- 

gricole de stat, cu sprijinul orga
nelor județene de partid și de stat, 
ăl trusturilor zonale sînt chemați 
să-și înzecească, eforturile pentru 
a termina, ,1a timp semănatul și 
celelalte ..lucrări agricole, de 
toamnă.

Toate drumurile

o
/ ’j

Ieri la Mexic Viorica Viscopoleanu a cucerit titlul olimpic la lun
gime, cu o performanță excepțională : 6,82 m — nou record mon
dial. Mihaela Peneș s-a clasat pe locul 2 la aruncarea suliței cu 59,92 m.

de drumuri-îsStrada are, după cum se știe, in primul rînd o funcție practică. Ea este una din măsurile gradului de confort și constituie totodată o carte de o fel, rul nit
vizită pe care orice oraș oferă vizitatorului. Este, ast- un fapt notoriu că numă- kilometrilor asfaltați a deve- un etalon al urbanismului mo-

ORGOLIUL PROFESIONAL
VIRTUTE SAU DEFECT?

în orice etică orgoliul in sine este considerat ca o latură negativă — uneori chiar condamnabilă — a o->OS- nu
negativă — i condamnabilă personalității morale mului. Or, exista ir taze în care orgoliul ne mai apare ca un defect pe plan social. Una dintre acestea este cea profesională, fiindcă orgoliul profesional, departe de a fi reprobabil, în sine, poate constitui o calitate remarcabilă.Conștiința valorii personale in exercitarea unei profesiuni, oricare ar fi ea, reprezintă un stimulent în munca de toate zilele, o sursă de satisfacții față de rezultatele acestei munci. Orgoliul profesional poartă, deci, în general, semnul pozitiv. Dar și în acest caz, se impune o nuanțare. Dacă orgoliul profesional individual poate aluneca a- desea spre defecte, cel colectiv, dimpotrivă, stimulează elanurile și garantează valoarea realizărilor.Școala matematică românească, de exemplu, nutreș-

de acad. Nicolae TEODORESCU

te discret un orgoliu profesional, care se manifestă pozitiv atît în rîndurile celor maturi sau mai vîrstnici, ca și în rîndurile celor mai tineri, sea. în i ritori : lenie realizărilor remarcabile ale elevilor lor. Aceștia, la rîndul lor, își manifestă orgoliul profesional prin conștiința valorii colective a roadelor cercetărilor școlii matematice românești, sub garanția prestigiului conducătorilor ei. Stimulată de acest orgoliu, cercetarea matematică din tara noastră abordează cu multă îndrăzneală și siguranță direcții din cele mai noi și dificile, fiind prezentă în multe domenii importante ale actualității științifice

tineri sau foarte Cei vîrstnici, ade- calitate de descope- și crescători de ta- tinere, au orgoliul

mondiale, pe care le fructifică. în mod remarcabil.Pericolul pe care îl poate prezenta orgoliul necontrolat este pierderea măsurii, hipertrofia maladivă a autoaprecierii. Acesta poate fi însă totdeauna evitat

printr-o analiză judicioasă a coordonatelor și dimensiunilor proprii în raport cu repere și etaloane superioare. O astfel de analiză poate scoate în evidență și lipsurile pe care orgoliul nemăsurat le transformă adesea în calități iluzorii.Orgoliul profesional poate fi un motor prodigios al

voinței de a înfăptui o operă mare, de interes obștesc. Cu cită dîrzenie au străbătut și străbat drumurile trasate numai în închipuirea proiectantilor, realizatorii marilor acțiuni, inițiate și susținute de partid, pentru industrializarea masivă a țării ! Marile baraje de pe Bistrița, Argeș, Dunăre, prin care se schimbă fața peisajului românesc, apărînd din pămînt — ca în basme. — lacuri uriașe pe care umblă vaporașe și bărci, la marginea _ cărora se înalță sate și orașe noi, nu sînt ele oare și expresia orgoliului profesional colectiv al zecilor de mii de constructori anonimi, .care au învins natura ?Am fost cu toții profund mișcați de raportul veteranilor înfăptuirilor de acum 20 de ani ai căii ferate Bumbești—Livezeni, care au îmblînzit sălbăticia Văii Jiului dîndu-i o viață nouă, rodnică și o frumusețe mîn- dră, împodobind calea cu zeci de tunele și viaducte temerare și elegante. A

fost aceasta o expresie a orgoliului profesional care dăinuie peste timpuri atît în piatra învinsă, în apele vijelioase care cîntă bărbăția învingătorului, cît și în amintirea vie a marii acțiuni care cheamă recunoștința și admirația întregului nostru popor.Iată cum orgoliul profesional. bine canalizat și crescut cu căldură și entuziasm, poate deveni virtute civică. Un astfel de orgoliu trebuie să însuflețească tineretul cînd își alege cariera, drumul social pe care dorește să meargă. Student, muncitor, funcționar, economist, artist plastic, jurnalist sau medic, învățător sau profesor — tînărul sau tînăra care privește cu un sănătos și justificat orgoliu profesional meseria aleasă, pornește în viată cu un atu psihologic pe care îl va fructifica fără greș în înfăptuiri de care vor putea fi mîndrii atît ei cît și societatea.

dern, un semn manifest al civilizației. ;Acest deziderat al vremurilor este cunoscut și edililor bucureșteni. Rezultatul eforturilor lor pentru modernizarea Capitalei se concretizează, în bună măsură. în suprafețele acoperite în ultimii ani cu beton și asfalt. Numeroase străzi au fost renovate ; noile cartiere din Balta Albă. Drumul Taberei. Berceni au fost împînzite cu o rețea de șosele si drumuri de acces ; a început construcția unor pasaje denivelate, semn îmbucurător al unui urbanism evoluat și salutat cu bucurie de cetățeni.Să nu uităm însă greaua moștenire lăsată de trecut. După o situație întocmită de Consiliul popular municipal, Capitala dispune astăzi de l 665 km de drumuri dintre care l 213 km sînt străzi asfaltate sau pietruite. Pentru o modernizare rapidă se cere un efort susținut, dar mai ales eșalonat și -coordonat. Situația citată arată o creștere progresivă a fondurilor alocate de stat pentru Capitală și destinate rearhena- jării străzilor vechi sau construirii unor drumuri noi. Paralel cu sporirea mijloacelor, cresc și volumul, de muncă prestat de constructori, răspunderea' lor pentru îndeplinirea la un nivel calitativ superior a lucrărilor ce le sînt încredințate, tntr-un raid, fie și fugitiv. prin car-
A. MUNTEANU
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Tovarășul Nicolae Ceaoșescu 
a primit pe tovarășul 

Niaz Dizdarevici
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit luni, 14 octombrie,1 pe to
varășul Niaz Dizdarevici, membru 
al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită prietenească în România.

★

în timpul șederii în țara noastră 
tovarășul Niaz Dizdarevici a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R. cu to
varășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R. Cu acest prilej, a 
avut loc un schimb de păreri eu 
privire la activitatea externă a 
celor două.partide, precum și în le
gătură cu unele probleme actuale 
ale mișcării comuniste și muncito
rești și ale situației internaționale. 
A fost reafirmată hotărîrea celor 
două partide de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie și co-

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au . participat tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
laborare între P.C.R. și U.C.I., în
tre Republica Socialistă România 
și R.S.F Iugoslavia, în interesul 
ambelor popoare, al unității țărilor 
socialiste, al cauzei păcii și socia
lismului în lume.

De asemenea, oaspetele a vizitat 
rafinăria și: Combinatul petrochimic 
BAz-i, instituții de cultură și artă 
din Municipiul București, județele 
Prahova și Brașov.

.Luni seara, tovarășul Niaz Dizda
revici a părăsit Capitala, îndreptîn- 
au-se spre patrie.

Debutul
al unei noi
de școlarizare
profesi

ancheta pedagogică
Intre măsurile stabilite de Directivele C.C. al P.C.R. și de noua Lege a învățămîn- tului un Ioc aparte revine inițierii unei noi forme de învățămînt profesional — ucenicia la locul de muncă. Cum o arată și numele, ea este destinată pregătirii de muncitori calificați în diverse sectoare economice direct la locul de producție, pre- văzîndu-se ca în viitor ponderea sa să crească, astfel încît să devină una din principalele căi de formare a muncitorilor calificați. încă din această toamnă, circa 39 000 de tineri absolvenți ai școlii generale inaugurează în mai multe întreprinderi din tară și din Capitală noua formă de învăță- mînt.Deși la începuturile sale, această cale de școlarizare a tineretului a prins contur, ea fiind experimentată încă de anul trecut în cîteva întreprinderi. Rezultatele acestui prim an, împletite cu importanta deosebită pe care extinderea uceniciei o va cunoaște în viitor, impun cîteva considerații pe care în ancheta noastră încercăm să le evidențiem— De la bun început — remarca ing. Victor Pandia, directorul Direcției de înv.ătamînt din Ministerul Industriei Metalurgice — tin să precizez că noua formă de învățămînt marchează o etapă deosebită a învătămîntului profesional și tehnic. Este un lucru știut că dezvoltarea necontenită

a industriei, introducerea celor mai recente cuceriri tehnice și științifice contemporane reclamă cu insistență pregătirea forței capabile să mînuiască această tehnică, să o aplice. In acest sens, prin marea sa capacitate de cuprindere, cît și prin posibilitățile de diversificare a specializării, u- ceniciei la locul de muncă îi revine un rol deosebit. Ea permite o mai judicioasă folosire a spațiului de școlarizare, tînărul ucenic ac- t'ivînd două trimestre electiv în producție, cel de-al treilea trimestru , fiind rezervat pregătirii .teoretice' și, totodată, realizează tin vechi deziderat'— insuficient valorificat pî- nă acum — acela ăl pregătirii practice a viitorului muncitor în însăși atmosfera uzinală, adică tocmai a- colo unde va trebui să muncească după absolvire,Desigur însă că obținerea bunelor rezultate scontate de noua modalitate de pregătire este condiționată în foarte largă măsură de condițiile create u- cenicilor, -de modul concret în care este organizată si se desfășoară activitatea acestora. Ce măsuri s-au luat în acest sens ? „Am pornit, de la principiul — ne spunea ing. , .Nicolae Ivănescu, director pentru problemele .de. personal și administrație de la uzinele „23 August" din Capitală — că așa cum îi vom pregăti pe viitorii muncitori, așa îi vom

avea. în consecință, de la început repartizarea ucenicilor a avut drept criteriu ideeâ că instructorii lor trebuie să fie muncitori experimentați, cu bune rezultate în procesul de producție și, totodată, verificați pedagogi, capabili să-i inițieze în tainele meseriei și pe alții. De asemenea, am avut în vedere necesitatea unei pregătiri complexe, urmărind ca prin rotație sau lucrînd într-un profil mai larg, ucenicul să poată asimila în decursul activității sale toate aspectele procesului de producție. La rîndul lor, maiștrii de secție au primit instrucțiuni speciale asupra felului în care trebuie să urmărească și să îndrume activitatea ucenicilor". Spusele interlocutorului nostru sînt confirmate în secția de a- pârataj. Deși abia au pășit în anul II de ucenicie, doi dintre elevi, Marian Crăciun și Victor Giolu, ne arată cu mîndrie piesele pe care le-au lucrat singuri la strung. „îmi place foarte mult, ne mărturisea Marian Crăciun. în trei luni de zile am deprins ■cîte ceva din meserie ■ și acum pot să lucrez chiar și unele piese mai complicate. Toți m-au primit cu bucurie, m-au îndrumat cu atenție". Aceeași constantă nreo- cupare pentru o atentă îndrumare am mtilmt-o la uzinele „Republica*Gheorghe DAVID(Continuare în pag. a IV-a)
e

CORESPONDENTA DIN HANOI DE LA ADRIAN IONESCU

Am poposit în mica așezare nord- vietnameză Dai Tap în ziua cînd mai multi tineri din sat se despărțeau de cei dragi. Sunetul tobelor se împletea cu zgomot de lovituri de ciocan. întreaga populație, cu mic cu mare, luînd parte la înjghebarea de locuințe ușoare din bambus pentru familiile unora dintre cei ce plecau. în curți, copiii plantau arbori fructiferi. Marea familie a sătenilor lua în acest fel în grija părinții, soțiile și copiii celor ce duceau să-și facă datoria fată patrie.Apoi liniștea s-a așternut peste sat. Ultimele clipe petrecute în mijlocul rudelor de tinerii „combatanți", ultima masă împreună cu ai lor. In asemenea momente deosebite în viata tinerilor, străvechi datini îndeamnă pe fiecare să guste simbolic fructe și legume proaspete.

sa se de

Telegramă
1

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In numele poporului Guineei și al meu personal, mulțumesc Ex
celenței Voastre pentru telegrama de felicitare trimisă cu ocazia cuce
ririi de către Guineea Ecuatorială a independenței sale și vă transmit 
considerațiunile cele mai înalte pentru progresul și prosperitatea pe care 
le doriți țării mele.

FRANCISCO MACIAS 
NGUEMA

Președintele Republicii 
Guineea Ecuatorială

atunci culese din livezi și de pe țarini, obicei menit să readucă mereu în memoria generațiilor o tradiție populară născută ' din lungul șir de încercări și lupte împotviva cotropitorilor pămîntului vietnamez.în amurg, ultimul rămas bun în piața satului, în fața tuturor locuitorilor. Povețele bătrînilor, ale părinților îi vor însoți pretutindeni pe tineri, îmbărbătîndu-i în orice clipă : „Să fiți demni, să ne mîndrim cu voi și cu faptele voastre".Fiind martor la o astfel de despărțire, înțelegi mai bine sufletul unul popor a cărui viață și ale cărui aspirații sînt indisolubil legate de glia tării. Am asistat' la o scenă grăitoare care, multiplicată la scara națională. dă o imagine impresionantă a dîrzeniei și hotărîrii poporului vietnamez în lupta pentru independenta patriei sale.I-am reîntîlnit mal tîrziu pe cel de la Dai Tap, încorporați în lungile coloane— parcă fără sfîrșit — depășite pe drum din mersul mașinii. In haine de doc albite de ploi și de soarele arzător al tropicelor, cu sandale simple croite din cauciucul unor anvelope uzate, în spate cu saci de campanie în care alături de bulgărele de orez , fiert. învelit în frunze. se află de obicei mici amintiri de la cei apropiati. tinerii pășeau cu însuflețire — un fluviu uman ce se îngroșa. la fiecare trecere prin sate și cătune. Multi dintre ei vor măr- șălui luni si luni de-a lungul drumurilor în rîndul vestitelor „brigăzi de soc" ce intervin pretutindeni, după fiecare atac aerian american, pentru a deschide cale liberă transporturilor.— Războiul de distrugere purtat d« Statele Unite împotriva tării noastre.. sublinia Luu Minh Chau, secre
(Continuare în pag. a Vl-a)
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preferențial 
pentru satul- 

reședință 
de comună?

Deși au trecut doar cîteva luni de la constituirea lor, multe comune din județele Galați, Brăila, Vrancea, ca și din întreaga țară, au început să-și afirme personalitatea. Ținînd seama de potențialul demografic, de factorii economici și naturali, organele locale de stat au trecut la întocmirea schitelor unor planuri de perspectivă, care vor sta la baza viitoarelor planuri de sistematizare, lucrare de amploare și de durată ce va fi materializată în următorii ani. .în toate cele 56 comune din județul Galați — ne spunea tov. Ștefan Bu- benec, vicepreședinte al consiliului popular județean provizoriu — în schițele planurilor de perspectivă s-au stabilit viitoarele centre civice ale comunelor, modul cum vor fi amplasate noile construcții de școli, cămine culturale, magazine, unități de deservire. Pentru construcțiile de locuințe ale cetățenilor s-au stabilit, ținîndu-se seama de sistematizarea localităților rurale, perimetre precise, oferindu-li-se solicitanților cataloage de proiecte cuprinzînd mai multe tipuri de locuințe. Asemenea studii și planuri de perspectivă s-au întocmit sau sînt în curs de a fi întocmite și în comunele din județele Brăila și Vrancea. Unele dintre ele au început să fie materializate, în comuna Liești, din județul Galați, de exemplu, în viitorul centru civic, ulițele au fost lărgite, s-au asfaltat trotuarele, s-a modernizat iluminatul public. De-a lungul șoselelor naționale județene s-au construit mai multe fîntîni cu pompe de apă și adăposturi pentru călători. în județul Brăila s-au -.efectuat, lucrări: vjr zînd stabilirea unor legături rutiere permanente între localități, înfrumusețarea centrelor comunelor.Din constatările făcute pe teren se impune însă o remarcă de ordin mai general : pînă acum, atenția comitetelor executive ale consiliilor populare comunale s-a concentrat cu precădere asupra satului-reședintă. Ce se întîmplă însă în satele care compun o comună ?Vizităm satul Lămotești, cu peste 1 000 de locuitori, ce aparține de comuna Milcovul, județul Vrancea, și stăm de vorbă cu mai mulți cetățeni. Partea carosabilă a drumului este presărată cu gropi umplute de apă. căreia în vară îi luase locul praful. Ce a întreprins comitetul executiv, primarul comunei în primul rînd, pentru mobilizarea forțeloi' și mijloacelor locale la lucrările de întreținere a drumurilor, de gospodărire a satelor componente ? După cum ne-au spus ei înșiși, cei mai multi locuitori ai acestui sat nici nu-1 cunosc pe primarul comunei. Același lucru si la Gorganu. unde drumurile se află înt.r-o situație asemănătoare. L-am găsit pe primarul Ion Slota la sediul consiliului popular comunal din satul-reșed’nță. „Sînt prea multe lucruri de făcut— ne spune el. Trebuie să întocmim un noian de situații și hîrtli, multe inutile, ce se cer zilnic. Acestea ne imobilizează la sediu, nu ne mai ră- mîne timp pentru rezolvarea altor sarcini".O situație asemănătoare ne-a fost relatată și de tov. Constantin Stefă- nescu, primarul de la Vînători, comună ce aparține de municipiul Galați. „Situațiile inutile nu numai că nu au dispărut, ci chiar s-au înmulțit. Dăm zilnic telefonic, atît județului cît și municipiului, situații cerute expres primarului desm-e muncile agricole, acțiunile de înfrumusețare, starea drumurilor, probleme de în- vățămînt, cultură și din alte sectoare a căror activitate, deocamdată, nici nu este îndrumată și controlată de consiliul popular comunal. Toate a- cestea îmi răpesc zilnic ore în șir. din care cauză nu am reușit să cunosc cum s-ar cuveni satele componente — Odaia Manolache și Satu Costea". Cum se răsfrînge această stare de lucruri asupra activității consiliilor populare ?Locuitorii satelor Gănești și Vă- deni, care aparțin de comuna Ca- vadinești, județul Galați — ne scria recent un țăran cooperator — cînd au nevoie de aprobarea unei cereri sau de o adeverință, nu numai că trebuie să se deplaseze în satul- reședință, cale de 5—6 km, dar acolo zăbovesc ore în șir, deoarece primarul și secretarul sînt tot timpul ocupați. „Oare nu s-ar putea organiza — se întreabă autorul scrisorii— ca primarul sau secretarul consiliului populai- să vină o zi sau două pe săptămînă în fiecare sat. unde să rezolve pe loc diferite sesizări ale cetățenilor sau să elibereze anumite adeverințe ?“ Desigur că se poate. Cu condiția reducerii Ia strictul necesar a lucrărilor de birou și ca. îndrumați și sprijiniți permanent de organele județene, primarii și Secretarii să pună în centrul activității lor rezolvarea operativă a problemelor de gospodărire a comunelor, a sesizărilor și cererilor cetățenilor.Investigațiile făcute în mai multe sate din județele Galați, Brăila și Vrancea arată că se folosesc încă practici învechite, cerințele cetățenilor se rezolvă cu încetineala sau.

pur și simplu, sînt ignorate. în satul Negrilești (comuna Munteni), un sat mare, cu peste 2 000 de locuitori, exista un telefon de care se foloseau fostul sfat popular comunal și cooperativa agricolă de producție, în orice sat se pot ivi situații cînd oamenii au nevoie să facă o comunicare urgentă, telefonul fiind în ar ceastă privință un mijloc absolut necesar. Dar, cu toată stăruința locuitorilor din satul Negrilești, care s-au angajat să plătească taxă cuvenită și să asigure paza necesară, postul telefonic a fost desființat din dispoziția unor funcționari de la consiliul popular județean. Asemenea situații s-au întîmplat și în alte sate din județ.Există o situație precară în domeniul aprovizionării unor sate. Așa, de exemplu, în satele- comunei Vînători, situată la 10 km de Galați, există doar un singur magazin și acesta e deschis numai 4 ore pe zi. Pentru cumpărături zilnice, mărunte, oamenii trebuie să bată drumul Galaților. Lipsesc, de asemenea, unitățile prestatoare de servicii. „De ce ne mai numim atunci comună de subordonare municipală — spunea un învățător de aici — dacă prin rafturile magazinului nostru, și așa aproape tot timpul închis, suflă vîn- tul, fiind mai slab aprovizionat decît un chioșc oarecare ?“ Consiliul popular comunal a intervenit, ce-i drept, dar magazinul din comună aparține cooperativei de consum din comuna Tulucești, comună care, la rîndul ei, este subordonată județului și nu municipiului. Suprapuneri și încurcături deeișubordonări Plin consiliul popular comunal în situația de a nu putea interveni îțftr-un sector de a cărui bună, funcționare trebuie să răspundă în fata cetățenilor. De altfel, în toate cele trei județe se constată o amplasare neratională a rețelei comerciale și a unităților prestatoare de servicii. Este firesc ca unitățile comerciale mari, complexele de deservire să. fie amplasate cu precădere în satele-reședin- ță, dar nici satele componente nu pot fi lăsate fără magazine sau ateliere de care cetățenii au absolută nevoie. Tocmai de aceea se impune ca organele în drept — consiliile populare județene și uniunile cooperației de consuni și meșteșugărești — împreună cu consiliile populare comunale să ia neîntîrziat măsuri pentru a da curs cererilor legitime ale cetățenilor din satele componente ale comunelor.Noua organizare administrativ-te- ritorială a creat condiții pentru îmbunătățirea muncii cultural-artistice. La multe cămine culturale comunale s-au organizat noi formații artistice, a căror activitate a căpătat un caracter de permanență, s-au creat noi biblioteci. Dar în unele sate mari, situate la distantă de 4—5 km de centrele de comune, și-au încetat activitatea unele cămine culturale, bibliotecile s-au desființat, fondul de cărți fiind transferat la bibliotecile din satele-reședință. Am solicitat o explicație a acestei stări de lucruri, adresîndu-ne Comitetului județean pentru cultură și artă Galați. Ni s-a vorbit despre unele neclarități cuprinse în diferite dispoziții, despre felurite greutăți. De exemplu, nu s-au putut angaja directori de cămine culturale, bibliotecari pentru toate comunele și satele mai mari. Așa cum e prezentată, situația ni se pare anormală. Este bine cunoscut că, decenii la rînd, multe sate au avut cămine culturale și biblioteci cu o activitate lăudabilă, desfășurată de învățători și alți intelectuali sau de țărani, cărora nimeni nu Ie-a plătit nici un ban. Au muncit cu pasiune pentru că se simțeau datori să contribuie la ridicarea satului lor. Satisfacția rezultatelor obținute era cea mai bună răsplată. Desigur, în prezent, spre a se' asigura condiții mai bune activității ' culturale la sate, s-au prevăzut fonduri pentru angajarea de directori și bibliotecari, care să-și dedice toate forțele acestor activități. Dar, oare, acolo unde „schema" nu prevede posturi, nu se poate face altceva decît să se închidă ușa căminului cultural, iai* cărțile să fie duse la biblioteca din satul-re- ședință ? Credem că locuitorii satelor, în primul rînd intelectualii — mai multi ca niciodată — nu pot fi de acord cu asemenea soluții birocratice. In fiecare sat se găsesc oameni de inimă, care-și găsesc timp liber pentru asemenea treburi. De altfel, este bine că, în ultimul timp. Comitetul județean de partid Galați a luat unele măsuri pentru reanimarea vieții culturale la sate, preconi- zînd crearea unor largi active obștești în fiecare localitate rurală. Măsurile preconizate sînt bune. Totuși. se impune o mobilizare operativă a tuturor factorilor interesați pentru ca această acțiune să capete finalitate.Satul, este o parte organică a comunei și, deci, trebuie să se bucure de toată atenția edililor săi. .
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînleii"

In cadrul sesiunilor consiliilor populare, a- doptarea hotărîrilor constituie una din cele mai importante faze ce caracterizează desfășurarea lucrărilor oricărui consiliu popular, prin aceste acte juridice organul respectiv fiind chemat să rezolve problemele supuse spre e- xaminare și dezbatere. Orice problemă pusă în discuția deputaților în sesiune își găsește concretizarea în măsurile pe care le cuprinde ho- tărîrea adoptată ; de unde importanța acestor acte — expresie a activității organului de la care emană.în decursul anilor, în literatura juridică de specialitate s-au exprimat diverse opinii ale cercetătorilor și specialiștilor asupra procedurii de adoptare a hotărîrilor organelor locale ale puterii de stat. Consider însă că acest lucru s-a făcut mult prea abstract., studiindu-se prea puțin viața, realitățile, care oferă multe aspecte ce merită reținute, generalizînd tot ce este pozitiv și eliminînd ceea ce este perimat și depășit.Un aspect destul de frecvent întîlnit la sesiunile consiliilor populare riile tării preapropunerilor și observațiilor făcute de către deputați și adoptării hotărîrilor pro- priu-zise. Sub impulsul unor practici depășite, se trece foarte repede atît la prezentarea proiectelor de hotărîri, cît și la votarea lor. A- cestei faze deosebit de importante nu i se rezervă atenția cuvenită, irosindu-se timp cu discuții mult prea generale. care deseori nu fac altceva decît să repete lucruri t lipsite de Or, firesc șurile și prinse în doptată să într-adevăr contribuția și efortul înțelepciunii colective a participanți- lor la sesiune. Asemenea practici au dus la formularea părerii potrivit căreia, deputății, ca membri ai unui or- ,,gan cu atribuții de înal-

de toate catego- este acela al afec- unui timp mult redus discutării

arhicunoscute. • însemnătate, ar fi ca mă- soluțiile cu- hotărîrea a- reprezinte

tă răspundere, ar avea doar menirea să aprobe ceea ce li se prezintă de către forurile administrative, rezervîndu- li-se mai mult un rol de figurație. în realitate însă, fiecare deputat este chemat și are obligația să participe la conducere, să ia parte activă la elaborarea ho- tărîrii, iar pentru a putea face acest lucru, trebuie create toate condițiile.Uneori, graba nejustificată în discutarea și adoptarea proiectului de liotărîre. supus spre

zentate la începutul lucrărilor, imediat după expunerea problemei supuse spre examinare, fapt ce a dat posibilitate deputaților să cunoască ceva mai din timp conținutul acestora, dar și după încheierea dezbaterilor s-a reluat și discutat din nou articol cu articol ; numai după ce propunerile făcute de deputați au fost incluse și după ce s-au discutat amendamentele a- duse anumitor articole, aceste proiecte au fost supuse votului sesiunii.

din 28 aprilie 1968. In discuțiile purtate, deputății și invitații care au luat cuvîntul au ridicat o serie de probleme și au făcut propuneri deosebit de utile pentru îmbunătățirea proiectului de hotărîre. Din păcate, la propunerea președintelui sesiunii, . proiectul a fost supus votului deputaților și votat așa cum a fost prezentat, cu precizarea că, după sesiune, comitetul executiv va analiza propunerile făcute și va completa, după caz. hoțărîrea a-

Asemenea practici nu numai că împing organele alese să adopte hotărîri a căror valabilitate și chiar legalitate pot fi puse în discuție, dar creează și o optică eronată a membrilor din care se compune organul, cum că sarcina lor asculte ceea ce de către aceea, este necesar să se facă totul pentru ca deputății oricărui consiliu popular să fie stimulați să ridice orice problemă în sesiune, să

ar fi doar să și să aprobe li se prezintă inițiator. De

asupra măsurilor cuprinse în proiectele de hotărîri, receptivitate sporită față de problemele ridicate și modalitățile soluționării lor, discutarea propunerilor făcute și selecționarea acelora care vor fi cuprinse în liotărîre ; o mare însemnătate are și motivarea temeinică a respingerii unora tre propuneri.In unele județe, șe și municipii s-a cetățenit practica tării discuțiilor după ce au participat 10—15 deputat! sau invitați, tot
din-ora- în- sis-

avut de ridicat. La ce mai poate folosi însă o observație sau propune- . re care privește măsurile. cuprinse în hoțărîrea adoptată, o dată ce organul și-a încheiat lucrările ? De aceea, susțin ideea de a se da cu- vîntul cit mai multora dintre cei înscriși și chiar tuturor, președintele sesiunii insistînd asupra eliminării din discuții a tot ceea ce este de prisos, ce nu reprezintă o contribuție concretă la soluționarea problemelor examinate. De altfel, și a- semenea practici au împins spre adoptarea unor hotărîri incomplete, nedefinitivate în sesiune.Un rol important în realizarea acestor deziderate îl au toți factorii chemați să pregătească lucrările sesiunii consiliului popular, dar mai ales deputății aleși în prezidiu, care au sarci’np conducerii și desfășurării propriu- zise a sesiunii. Pentru ca hoțărîrea adoptată să întrunească atît condițiile de fond, cît și de formă, asemeni oricărui act juridic care cuprinde măsuri și soluții de rezolvare a unor probleme, de reglementare a unor relații sociale, se impune cu necesitate să fie atrași în mai mare măsură specialiști cunoscători din domeniul respectiv și în nici un caz să nu fie omiși juriștii, mai ales cei care lucrează în administrația locală. Ho- tărîrii odată adoptate nu i se mai poate aduce vreo modificare nici de formă, nici de conținut în afara sesiunii. Orice nesocotire a acestor cerințe, din partea oricui ar fi, afectează atît conținutul actului, cit și legalitatea și valabilitatea acestuia, fă- cîndu-1 susceptibil chiar de anulare, în afară de faptul că aduce atingere unei laturi esențiale a activității consiliilor populare. Iată de ce consider că preocuparea față de aceste probleme trebuie să se manifeste cu toată intensitatea la consiliile populare de toate nivelurile — comună, oraș, municipiu sau județ..

CONDIȚIA VALABILITĂȚII
HOTĂRÎRILOR

CONSILIULUI POPULAR
examinare deputaților, împinge lucrurile pînă acolo îneît sînt alterate chiar legalitatea și valabilitatea actului, deoarece nu întotdeauna a- cesta capătă forma definitivă în sesiune și nu este adoptat astfel în ă- cest cadru. Este adevărat că asemenea cazuri sînt tot mai rar întîlnite în lucrările sesiunilor consiliilor populare provizorii județene, dar nu același lucru se poate afirma despre situația din celelalte verigi.Am reținut — nu fără satisfacție — procedeul care se folosește în județul Brașov. De pildă, la lucrările sesiunii consiliului județean din 2 iunie 1968 și la altele, în afară, de faptul că proiectele de hotărîri I au fost pre-

Este un procedeu bun, care ar trebui aplicat peste tot. Spre deosebire de ceea ce s-a reținut pozitiv la sesiunea Consiliului județean provizoriu Brașov, în alte cazuri își fac loc practici nejustificate, perimate, în sensul că nu se manifestă suficientă grijă și nu se acordă timpul necesar pentru ca proiectele de hotărîri , să fie definitivate în cadrul sesiunii, așa cum de altfel nu se iau în discuție nici propunerile și observațiile făcute la proiect de către deputați. Un exemplu grăitor în acest sens a fost reținut la lucrările sesiunii Consiliului popular provizoriu al județului Hunedoara

Dumitru POPA
consilier la Consiliul 

de Stat

doptată. La al doilea punct de pe ordinea de zi s-a dat citire unei informări privind planul economic și bugetul local pe 1968. Proiectul de hotărîre la a- ceastă problemă a fost adoptat fără să fie măcar prezentat, sub motiv că ar fi identic cu informarea prezentată, așa că de discuții nici măcar n-a putut fi vorba. In realitate, proiectul de hotărîre era mult mai concret și de- . taliaț și, oricum, el tre- buie neapărat prezentat deputaților.

fie atrași la activitatea de conducere, concretizată în elaborarea și adoptarea hotărîrilor. Numai așa vor fi puși mereu în situația de a raționa, de a supune judecății critice orice soluție sau măsură prezentată sub formă de proiect, de a formula propuneri și a le susține. Aceasta nirea și rolul lor consiliilor și acest lucru fi scăpat din vedere. E- vident, pentru a crea condiții unei asemenea activități, se impune nu numai pregătirea corespunzătoare a sesiunii, ci și folosirea cît mai judicioasă a timpului afectat lucrărilor, concentrarea atenției și, implicit, a discuțiilor

este me- membri- populare nu poate

pe atîția înscriși la cu- vînt rămînînd în afara dezbaterilor. Evident, motivele întreruperii discuțiilor nu lipsesc și măsura sistării discuțiilor este supusă, de regulă, votului depu- taților. Numai că în timp ce unii vorbitori irosesc timp, făcînd deseori adevărate rapoarte ale activității lor, vorbind despre fapte trecute și mai puțin sau de loc despre măsurile ce se impun a fi luate, fără să-și aducă contribuția cit de concretă la lucrări, ții, facă mai care tul li se cere, de obicei, să prezinte în scris problemele pe care le-au

cît al- sănuAcelora cuvîn-
care ar putea acest lucru, au cum. n-au luat
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Construcții noi în municipiul Tulcea

Ca reprezentante locale ale puterii de stat, consiliile populare județene întrețin relații cu toate instituțiile centrale. în interesul rezolvării rapide a diferitelor probleme ce se ivesc în viața județului, este de dorit ca aceste relații să fie cît mai directe. In nenumărate rînduri, conducerea partidului a atras atenția asupra faptului că îndrumarea și controlul pe care ministerele le datorează organelor locale trebuie să se deplaseze cît mai mult pe tărîmul practicii, eliminînd schimbul de hîr- tii și circulare. într-adevăr, așa cum remarcau mulți dintre interlocutorii noștri din diferite consilii populare județene, numărul specialiștilor din ministere care se deplasează la fața locului a crescut. S-a constatat că, parafrazînd o veche zicală, ce nu aduce un an de corespondentă sterilă poate să aducă un ceas de discuții vii, concrete. între factorii interesați.Paralel însă cu intensificarea sprijinului specialiștilor a crescut, din păcate, și volumul corespondentei. Schimbul de hîrtii început, după reorganizarea administra ti v-teritorială, cu timiditate, s-a intensificat pe parcurs. La Consiliul popular județean provizoriu Bihor, în perioada cuprinsă între 15 iulie—15 august s-au înregistrat peste 250 de adrese venite de la forurile centrale. Cele mai multe erau de la Comitetul pentru problemele administrației locale, cîte una în fiecare zi lucrătoare. Urmau apoi, la fel de active. Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Transporturilor Auto. Navale si Aeriene, C.S.P. etc. La acestea se adaugă telegramele. telexurile, notele t“'e‘on;oe. în aceeași perioadă, numai de la Comitetul pentru prețuri s-au primit 16 telegrame și telexuri Dacă s-ar analiza utilitatea fiecărei hîrtiuțe din aceste cîteva sute s-ar constata desigur. că multe dintre ele nu-sî justifică nici măcar cheltuielile de transmitere. Cum se explică a-

avalanșei

de nirtis
CORESPONDENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

CU JUDEȚELE ARAD Șl BIHOR

tunci prezenta lor ? Exista în unele ministere servicii de specialitate — ne relata unul din reprezentanții Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Bihor — care nu mai au corespondent la județe. A- cestea trimit, în virtutea inerției, hîrtii pe care nu mai are cine ,.să le rezolve. O altă cauză, după părerea mea a abundentei de îndrumări și adrese, o constituie faptul că multe ministere înțeleg dubla subordonare a unor direcții județene în sensul că consiliile populare le sînt și ele. subordonate și, ca atare, trebuie să le îndeplinească îndatoririle. Cred că este necesară o clarificare în acest sens : să se știe cu precizie ce aparține ministerelor și ce organelor locale. Unele dintre adresele pe care le primim indică măsuri ce trebui»

luate într-un domeniu sau altul, fără a se cunoaște realitatea concretă din județ. De obicei, la cîte un minister se organizează o brigadă, care merge și studiază în cîteva județe o anumită problemă. Se trag concluziile și se stabilesc măsuri cu pretenții generalizatoare. Cum e și firesc, aceste indicații nu se potrivesc în aceeași măsură tuturor celor 39 de județe. Situația poate să difere. Consiliile populare sînt, în primul rînd. acelea care, pe baza cunoașterii exacte a realității, localizează măsurile ce se cuvin luate. Trebuie să spunem că nu acesta este sprijinul pe care-1 așteptăm noi de la ministere.Cea mai mare parte a corespondenței nu. se trimite însă pe adresa consiliilor populare, ci a direcțiilor județene. Pe bună dreptate. sala- riații anumitor direcții se pling că
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adresele și situațiile ce se cer le înghit timpul, nelăsîndu-i să se ocupe de rezolvarea practică a problemelor.— In primele zile după înființare, ne povestea tovarășul Alexandru Bulza, directorul direcției comerciale județene Arad, am conceput un stil de muncă mai apropiat de unități. Cînd neriim întors însă la sediu, hîrtiile se adunaseră în vrafuri. De atunci nu ne-am mai permis asemenea „elanuri". Nu încape nici o îndoială că lucrurile s-ar putea simplifica mult. De pildă, bilanțul trimestrial îl trimitem la direcția județeană de statistică, dar și la Direcția centrală de statistică, la administrația financiară și la Ministerul Finanțelor, apoi la C.S.P., M.C.I., Banca Națională etc. Nefiind limpezi a- tribuțiile direcțiilor comerciale, ne trezim, din partea direcțiilor generale din M.C.I.. cu tot felul de comunicări care nu ne privesc, astfel că facem doar oficiul de intermediar. De exemplu, comunicările de prețuri și altele. Sîntem nevoiți să luăm un economist de la treburile lui pentru a-1 pune să multiplice și să trimită adrese întreprinderilor și organizațiilor comerciale.Analizînd „statistica" hîrtiilor intrate în direcția comercială de-a lungul unui trimestru, am constatat câ din cele aproape 1 400 de adrese primite. circa 500 veneau de la M.C.I. De reținut că prin multe adrese se cer anumite situații, majoritatea purtînd mențiunea „f. f. urgent". In această privință se remarcă... corpul de îndrumare. Graba cu care se întocmesc datele poate duce, uneori, la oglindirea deformată sau chiar eronată a realității. Poate avea oare cineva convingerea că toate aceste situații ajung să fie studiate cu adevărat ? Realitatea arată că în unele compartimente ale M.C.I.. de exemplu, s-au adunat atîtea hîrtii. îneît lipsa unora, cerute cu strășnicie, trece neobservată. De pildă, situația trimestrială a încasărilor din piețe și a investițiilor. Direcția comercială Arad a trimis-o după trei luni, fără ca cineva să sesizeze această întîrziere. Dovadă certă a „necesității ei stringente..."Cu aceeași ușurință expediază hîrtii și unele direcții din Consiliul Superior al Agriculturii. într-o perioadă relativ scurtă, doar direcția hortiviticolă din C.S.A a ceri’* d:. recțiilor agricole județene 4 situații
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(Foto : S. Cristian)
— recunoașterea culturilor de legume, a celor de usturoi-arpagic, situația suprafețelor de vii pe terase, situația golurilor din vii tinere și pe rod. în plină campanie, ele au declanșat cunoscuta „reacție în lanț" : datele respective au trebuit să fie cerute unităților producătoare, centralizate și expediate. Și tot în a- ceeași perioadă, direcția generală mai sus-amintită s-a simțit obligată să dirijeze prin poștă... cultura cepei. Drept care a expediat un îndrumar.Nici Ministerul Sănătății nu și-a schimbat prea mult stilul de lucru cu organele locale. Continuă să se facă constatări de sondaj, de pe urma cărora se elaborează măsuri si recomandări ce se vor valabile în toată țara. „S-a păstrat și se simte tendința de rezolvare de la centru a unor probleme ce intră în competenta direcțiilor județene, ne informa tovarășul loan Popovici, inspector în Direcția sanitară județeană Arad. Iată un exemplu edificator. Spitalul din Gurahonț a fost, dintotdea- una, în suferință de cadre medicale. Prima măsură luată de direcția noastră, după înființare, a fost încadrarea acestei unități cu personalul necesar. Ministerul este de părere că am procedat.greșit, că nu avem dreptul să facem mișcări de cadre. Cred că acest control prea rigid, prea mă- runțit nu contribuie la rezolvarea o- perativă și în cunoștință de cauză a problemelor asistentei medicale » populației".Incontestabil, ministerele pot da un sprijin prețios consiliilor populare județene în rezolvarea unor probleme de strictă specialitate. Așa cum aminteam, acolo unde el a fost bazat pe studiul realității concrete, specifice județului respectiv, roadele nu au întîrziat să se vadă. Dar, așa cuni se poate constata, mai sînt instituții centrale care folosesc. în relațiile lor cu consiliile populare județene. sistemul mișcări; hîrtiilor, metode lipsite de eficiență. In a- ceastă ordine de idei nu este lipsită de interes sugestia făcută de mai multi interlocutori ca relațiile cen- tru-judet să fie mai bine conturate, lucru ia care trebuie să-și dea contribuția. în primul rînd. Comitetul pentru problemele administrației locale de stat.

Rodica ȘERBAN
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A ÎNSĂMÎNȚĂRII GRÎUEUI

CONSECINȚE ALE 
DESCONSIDERĂRII NORMELOR
DE CONSUM INDUSTRIAL

RAID-ANCHETA IN JUDEȚELE BACAU, NEAMȚ SI SIBIU

IDENTITATE DE CONDIȚII,
DE REALIZĂRIDAR NU Șlîn județele Neamț și Bacău semănatul grîului și a celorlalte culturi de toamnă a început în același timp — în a doua jumătate a lunii septembrie. E și firesc pentru că unitățile agricole din aceste două județe dispun de condiții naturale de climă și sol aproape identice, de mașini și tractoare intr-un număr corespunzător suprafețelor de teren arabil existente. Cu toate acestea, cele două județe se situează departe unul de celălalt în ceea ce privește lucrările agricole de toamnă. în timp ce cooperativele agricole din județul Neamț au însămîntat, pînă acum, circa 70 la sută din suprafața planificată, cele din județul Bacău au realizat doar 37,2 la sută.Rezultatele obținute de unitățile agricole din județul Neamț se da- toresc bunei organizări a muncii, folosirii tuturor mașinilor și tractoarelor, precum .și a fiecărei, ore bune de,lucru. Ca urmare, în cooperativele agricole de producție din Tibucani, Bălănești, Negrești, ești semănatul este ..Experiența anilor vătat că semănatul aduce mari sporuri ... ___ ....spijs Ion Nicolau, președintele cooperativei agricole din Zănești. în fiecare zi patru din tractoarele ■ secției de mecanizare sînt folosite la pregătirea terenului, iar alte patru la semănat. Pe primele tarlale

Talpa și Gheră- practic terminat, trecuti ne-a în- la timpul optim de grîu — ne-a

griul a răsărit și se dezvoltă bine. Acum semănăm ultima tarla".Este adevărat, și unele cooperative agricole din județul Bacău au obținut rezultate pozitive la semănat. Cooperatorii din Berești-Bistrița au reușit să însămînțeze cu grîu, secară și orz de toamnă întreaga suprafață planificată. Din păcate, în județul Bacău sînt puține asemenea exemple. în multe unități agricole semănatul grîului și strînsul porumbului, sfeclei de zahăr și a celorlalte culturi de toamnă a întîrziat foarte mult. Ing. Eugen Artenie, director adjunct la Direcția agricolă județeană, ne-a informat că la specialiștii au ceastă parte a de semănat o zile, ale lunii ceastă perioadă a trecut și în cooperativele agricole din județ nu s-a însămîntat decît o foarte mică parte din .cele 48 620 ha planificate. Unele unități, ca, de exemplu, cele din Valea Seacă, Tescani, Berești-Tazlău, Pîrjol și Petricica se află abia la începutul campaniei. Cărui fapt se da- torește rămînerea în urmă ?Se constată atît defecțiuni în organizarea muncii cît și în funcționarea tractoarelor și mașinilor agricole. Președintele cooperativei agricole din Odobești, Enache Popa, era supărat pe conducerea întreprinderii de mecanizare a agriculturii, cu sediul

consfătuirea grîului stabilit că, pentru a- țării, perioada optimă ' constituie primele 10 octombrie. Iată că a-

in economie

Simpozionul „Aplicațiile
sistemului informational

Convorbire cu prof. Cornel PENESCU 
membru corespondent al Academiei, secretar general 

al Asociației oamenilor de știință

<!<

Conferin- ța Națională' a partidului, cit și cu alte prilejuri s-a subliniat importanța excepțională acordată de partid introducerii, însușirii și răspîndirii a celor mai eficiente instrumente de natură să contribuie la realizarea unei conduceri științifice a vieții economice. In spiritul acestor recomandări, prezintă interes organizarea, la București, între 15—21 octombrie, sub auspiciile Asociației oamenilor de știință, a simpozionului „Aplicațiile sistemului informațional în economie". / Am folosit prilejul pentru a solicita prof. Cornel Penescu, membru corespondent al Academiei, general al Asociației oamenilor de știință, răspunsul la cîteva întrebări privind acest domeniu de stringentă actualitate.— Ce probleme ridicate de economie devin practic rezolvabile prin aplicarea sistemelor informaționale ?— Un sistem informațional .reprezintă. ansamblul de mijloace pentru culegerea,transmiterea, primirea și prelucrarea datelor (informației). Or, economia este caracterizată printr-o multitudine considerabilă de date care, prelucrate în prealabil, reduse ulterior ca număr și interpretate corespunzător, pot da indicații importante, esențiale, oferind o imagine fidelă a desfășurării proceselor economice și permițînd luarea celor mai eficiente decizii, adoptarea variantelor opt'me din multitudinea de soluții și eventualități ce se prezintă. Utilizarea u- nor mijloace mecanizate de prelucrare a

secretar

informației, pornind de la simplele mașini de calculat și ajungînd la marile calculatoare electronice, nu numai că reduce considerabil personalul administrativ, dar permite o informare și o interpretare rapidă, imposibil de obținut prin mijloace obișnuite. Pe plan mondial, această problemă prezintă un interes mereu crescînd. Statisticile arată că, din totalitatea calculatoarelor electronice existente, mai mult de jumătate sînt utilizate în cadrul unor sisteme informaționale, întrucît, după cîte știm zent o dezbatere aprofundată a acestei probleme, Asociația oamenilor de știință din România, mergînd pe linia asigurării unui larg schimb de păreri ale specialiștilor d:n diversele domenii ale științei, economiei și producției, a considerat util să organizeze acest simpozion.— Aplicarea sistemului informațional în economie necesită o prelucrare prealabilă. un nou mod de exprimare a informației economice. Care aspectele cele semnificative ale cestui proces ?— în această direcție sînt foarte utile lucrările cu caracter teoretic, menite să caracterizeze procesele economice în vederea mecanizării și automatizării datelor, precum și referatele cu aspect concret, aDlicativ. care dezbat experiența a- plicării sistemelor mai sus-mentionate.Suscită un deosebit interes, de asemenea, cercetarea operațională si algoritmizarea. Sînt metode de investigație ce converg

după pînă în n-a avut loc

spre analiza desfășurării unor procese, în speță, economice. Nu se poate concepe un sistem informațional eficient, decît dacă se. cunoaște perfect procesul economic, modelul său matematic.Sistemele informaționale în economie au aplicații diverse, bine individualizate. Mijloacele de conducere diferă de cele de planificare, un sistem bancar implică alte probleme decît un sistem menit să asigure cu materiale un grup de întreprinderi. De aceea, secțiile de lucru ale simpozionului Pț'e‘ ’ sînt axate pe aceste probleme. Ne preocupă, de asemenea, aspectele cele mai importante privind structura sistemelor informaționale.îmbinarea considerațiilor teoretice cu cele aplicative, într-un cuvînt, conducerea științifică, solicită un sistem informational mai complex sau mai simplu, după necesități. Tinînd seama că un astfel de sistem este cu atît mai costisitor cu cît este mai complex, trebuie să vedem în ce măsură utilizarea lui devine eficientă din punct vedere economic, nu cumva dorința nei modernizări orice preț să treacă înaintea unei aprecieri lucide a situației de fapt. Organizatorii simpozionului au convingerea că. prin referatele ce se vor prezenta, prin propunerile și sugestiile celor peste 309 specialiști români și 50 străini (din 14 țări), această în- tîlnire de lucru va fi deosebit de fructuoasă, ducînd la concluzii u- tile pentru toți.

s*nt maia- de ca u- cu
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în comuna Traian, deoarece majoritatea tractoarelor și semănătorilor repartizate sînt defecte. „Cînd sînt bune tractoarele nu avem furtune sau carburanți, cînd avem carburanți se defectează tractoarele, iar cînd le avem pe amîndouă lipsesc tractoriștii" — ne-a declarat președintele cooperativei. Dovadă că mijloacele mecanizate stau mai mult decît lucrează o constituie și faptul că de la 22 septembrie, cu cele 14 tractoare și 4 semănători, s-au semănat doai’ 100 din cele 550 ha planificate, în ziua raidului, 14 octombrie, toate tractoarele se aflau la sediul secției, tractoriștii fiind plecați... la o nuntă.Mașini care nu lucrau au putut fi întîlnite și în comunele Traian și Se-- cuieni. Aici tractoriștii stăteau degeaba pentru că nu aveau teren eliberat. Petru Căruntu, șeful secției de tractoare, care deservește cooperativa agricolă din Traian ne-a declarat că de la începutul campaniei și

pînă acum au lucrat la semănat doar trei zile. Și aceasta pentru că conducerea acestei unități nu s-a îngrijit din vreme de asigurarea seminței necesare, iar în prezent nu se o- cupă de eliberarea terenului pentru a da cale liberă tractoarelor. De asemenea, în cooperativele agricole din Cleja, Teșcani, Tg. Ocna, deși au planificat să însămînțeze mari suprafețe cu. grîu după porumb, n-au început nici măcar acum recoltatul acestei culturi. De altfel, pe întreg județul această lucrare este rămasă în urmă.Timpul este foarte înaintat. Atît din partea organelor județene de partid și de stat, .cît. și. a celor de specialitate, se impun măsuri hotărîte în vederea folosirii fiecărui ceas bun de lucru pentru încheierea rapidă a campaniei agricole de toamnă.
Gh. BALTA 
corespondentul „Scînfeii"

ÎNDRUMARE Șl CONTROL
EFECTIV, PE TEREN, NU

agri-In județul Sibiu lucrările cole de toamnă sînt mult întîrziate. Recoltarea culturilor tîrzii s-a făcut în proporție de numai 27 la sută, iar suprafețele însămînțate reprezintă 24 la sută., A întîrziat îndeosebi semănatul grîului, lucrarea executîn- .. '• du-sîj to proporție de numai '43 la'Cauzele, pe lîngă’-căle binecunoscute — ploi abundente în ultima vreme — sînt și de ordin subiectiv, ne-a spus tov. Ioan Florian, directorul Direcției agricole județene. Este vorba, mai ales, de mult timp pierdut atît în cooperativele agricole de producție, cît și în întreprinderile agricole de stat, cu alte lucrări. Sîn- terri convinși însă că măsurile luate vor redresa, în bună parte, situația. Timpul excelent din ultimele zile a permis să se treacă cu toate forțele la recoltat și la însămîntat.Vizitînd în aceste zile cooperativele, întreprinderile agricole de stat din județ, nu-ți trebuie prea mult timp pentru a-ți da seama că în general imperativul intensificării recoltării, pregătirii terenurilor și semănatul a fost înțeles pe deplin. Din zorii zilei și pînă seara, tractoarele nu stau o clipă. Sînt însă și excepții. In cooperativa agricolă de producție din Șelimb'ăr, una dintre cele mai mari cooperative din județ, pînă la 13’ octombrie abia se recoltaseră 66 hâ din cele 220 ha cu cartofi ; din cele 830 ha prevăzute a fi cultivate cu grîu abia au fost însămînțate 175 ha. Cînd vor fi recuperate restantele ? „Incepînd de mîine se va acționa cu toate forțele posibile" — ni se. spusese sîmbătă, 12 octombrie. Intr-adevăr, a doua zi, duminică, terenurile cooperativei păreau a ti luate cu asalt din toate părțile. Pînă seara s-au recoltat circa 35 000 kg de cartofi. Dacă duminică s-a muncit cu asemenea intensitate, era de presupus că într-o zi obișnuită de lucru ritmul va fi și mai susținut. Luni, între orele 6,30—7, pe întinsele terenuri ale cooperativei

dinspre Bungard, nici țipenie de om. Intre orele 9—10, cînd soarele era sus. au apărut primii 4—5 oameni.— De ce așa tîrziu ? — îl întrebăm pe tov. Eugen Balteș, brigadier al brigăzii nr. 1 de cîmp.— S-a lucrat ieri, oamenii sînt cam -obosiți.- Vip mai tîrziu. ;■>•> <■,'«•*.CuM adică,.se iau măsuri' bă''din •;<«ittă''de;,:diifrtihică să seu'făcă^2î deR lucru, iar, pe de altă parte, se pierde altă zi, cînd pămîntul era mai zvîn- tat și condițiile de lucru mai bune ? De altfel, la cooperativa agricolă din Șelimbăr sînt zile cînd ies la lucru 50—70 de oameni, ca în altele să nu găsești pe cîmp decît un sfert din acest număr. Situația se datorește defecțiunilor în organizarea muncii care nu preocupă conducerea cooperativei, pe președintele ei, tov. Filip Modran.Despre stadiul lucrărilor la cooperativa agricolă Turnișor cifrele vorbesc de la sine : s-au recoltat doar 10 ha de cartofi din cele 115 cultivate ; ' din cele 455 ha planificate a fi însămînțate cu grîu s-au . realizat mai 17. "— Niciodată n-am rămas atît de mult în urmă — ne-a spus tov. loan Schnell, președintele cooperativei. Sînțem complet depășiți : se ară, se discuiește, se recoltează din plin, dar semănatul este îngreunat pentru că pămîntul mustește peste tot.Văicăreala președintelui nu are darul să rezolve nimic. De ce nu se seamănă măcar pe cele 184 care au fost pregătite ? Dacă mînțările întîrzie, de ce nu s bește recoltatul ?Pentru terminarea urgentă . turor lucrărilor agricole de este necesar ca eforturile Direcției agricole județene. Uniunii județene a cooperativelor agricole să fie conjugate într-o largă acțiune de îndrumare și control efectiv pe teren.>$
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(Urmare din pag. I)
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nivelul La fa-

Ing. Victor VULPE

carea lor s-a oprit undeva, la direcției generale de resort. __brica de țigarete „București", chiar și la discutarea cifrelor de plan pentru anul 1969 — cînd era absolut necesară armonizarea diverșilor indicatori economici, a corelațiilor stabilite — delegatul direcției generale tutelare a lipsit. Iar la Fabrica de ambalaje și piese de schimb — din cadrul aceluiași .minister — o problemă deosebit de actuală era asigurarea spațiului necesar executării lucrărilor de dezvoltare sectorului de piese de schimb, drept, la ședințele comitetului de recție al fabricii a luat parte cu gularitate un delegat al forului tutelar, problema fiind de mai multe ori dezbătută. Insă, soluția nu s-a întrezărit încă. Și, trebuie reținut că de această rezolvare depindea realizarea a 25 la sută din planul de producție al întreprinderii.Revenim însă la cazul amintit, cel al fabricii „Refacerea“-Arad. Aici, spunea tov. ing. Traian ședințele comitetului de întreprinderii, o chestiune de acută stringență este calitatea cutiilor de 1/10, destinate ambalării pastei de tomate. Datorită modului necorespunzător de execuție a acestor cutii — furnizor : o fabrică orădeană tot din cadrul ministerului — conservele respective sînt refuzate sistematic de unii beneficiari. Venit la fața locului, un reprezentant al ministerului a promis o rezolvare urgentă. în ce a constat ea ?— Ni s-a comunicat sosirea delegat al furnizorului care va proceda la sortarea, cutiilor. Dar cele de calitate necorespunzătoare au

aE di- re-

hectare i însă-se tu- toamnă<a

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînfeii

pondere prea mare ? Sarcina de plan la pastă de tomate va fi anulată ! — ne-a spus directorul aceasta era soluționarea tam. Mai întîi, sortarea de cutii — în condițiile fectele se ivesc, uneori, introducerea produsului — este o treabă care necesită timp îndelungat. Iar a doua, renunțarea la livrările de pastă de tomate e și mai puțin acceptabilă. Pînă una, alta; situația a rămas neschimbată.

fabricii. Nu ce □ aștep- a milioane în care de- abia după

Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra ce însemnătate prezintă pentru economia noastră națională creșterea rentabilității producției în fiecare întreprindere și organizație economică, prin gospodărirea rațională și economisirea valorilor materiale și puse 1_ __ __________________acest context, reducerea cheltuielilor materiale de producție — atît ca pondere în valoarea producției, cît și ca nivel pe unitatea de produs — se înscrie ca o acțiune de mare actualitate, care are un rol esențial în ridicarea nivelului eficienței economice în fiecare unitate industrială. Faptul că în opt luni din acest an, întreprinderile industriale din județul Argeș au realizat la producția marfă comparabilă economii suplimentare față de plan de 20,5 milioane de lei este o ilustrare elocventă a creșterii economicității producției în comparație cu anul trecut, în urma aplicării multora dintre soluțiile valoroase desprinse din studiile de organizare științifică a producției și de creștere a eficientei economice.Economiile suplimentare, ca și volumul important de beneficii peste plan, au fost realizate în condițiile creșterii producției și productivității muncii, îndeplinirii integrale și a celorlalți indicatori de plan pe ansamblul industriei județului. Cu toate că a fost majorat, pe baza măsurilor luate de plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., planul producției globale industriale pe 9 luni a fost depășit cu 35,5 milioane de lei, iar la export au fost livrate peste prevederile contractuale produse în valoare de 11,5 milioane de lei. Rezultate înscris, canică Pitești, adică tocmai acele colective de întreprinderi care au abordat cu maximă exigență studiile de perfecționare a activității productive, de rentabilizare a producției și au stăruit pentru înfăptuirea operativă a soluțiilor și măsurilor preconizateiPotrivit datelor statistice, cheltuielile materiale de producție reprezintă în medie pe întreprinderile .'dlfl Județ țțp'roximațiv trei pătrimi l.fjțnț, valoarea producției globale. O asemenea po'ndei'fe arată clar direcția în care trebuie acționat cu hotărîre pentru ridicarea rentabilității producției, iar majoritatea colectivelor de întreprinderi s-au orientat bine, căutînd să pună în valoare noi . rezerve de care dispun în acest domeniu. La Uzina mecanică Muscel, bunăoară, prin asimilarea noului autoturism de- teren, avînd caracte-. ristici tehnice și funcționale superioare, se asigură. în același timp micșorarea consumului de metal cu 50 kg pe bucată. De asemenea/, introducerea planurilor de croire combinată si valorificarea unor deșeuri din tablă au permis realizarea unei. economii de metal de 98 tone numai în prima jumătate a anului. Colectivul tinerei Uzine chimice Pitești a intervenit eficace pentru îmbunătățirea folosirii instalațiilor tehnologice, reușind. în ultimele două luni, să reducă consumul de materie primă cu 200 kg pe tonă față de prevederile din proiect. Numai pe această cale uzina va.realiza, anul acesta, o economie de peste un milion de- lei.Rezultatele în reducerea cheltuielilor materiale de producție nu flectă însă posibilitățile maxime fiecărei întreprinderi. Nu peste în toate unitățile industriale din det, s-au pus deplin în valoare __ sursele producției. S-au ivit chiai anumite situații contradictorii și. în . acest sens, este suficient să amintim că la un număr de 15 produse nerentabile pierderile planificate au fost depășite, în opt luni din acest an, cu 1,6 milioane de lei ; în aceeași perioadă, 29 de sortimente planificate cu beneficii s-au realizat cu o pierdere de peste 2,6 milioane de lei.

Ing. Nicolae GHEORGHE 
secretar al Comitetului județean 

Argeș al P.C.R.

la dispoziție de bănești stat. înmateriale de producție i pondere în valoarea

importante în producție au în bilanțul lor. Uzina me- Muscel și Uzina chimică din Schela de extracție Moșoaia,

reale tot, jure- .

cători de conserve. Nu se poate proceda așa și la Oradea ? Aceasta ar fi fost soluția de ordin imediat a problemei cutiilor de pastă de tomate, îmbunătățire ce s-ar fi răs- frînt pozitiv asupra activității fabricii „Refacerea“-Arad.Spuneam, însă, că o lipsă de hotărîre în acordarea de către minister a unei asistențe eficiente comitetelor de direcție se constată și în industria ușoară. Exemplu : fabrica „Tricoul roșu“-Arad. Aici. tov.

de care am de conserve așa cum ne Moțiu, pre- direcție al

unuidacă

O atare stare de lucruri demonstrează necesitatea de a se depune în continuare eforturi perseverente pentru diminuarea cheltuielilor de producție, pentru rentabilizarea nu numai a activității de ansamblu a întreprinderilor, ci și a fiecărui produs în parte, folosindu-se mai intens resursele proprii de care dispun.Dintr-un control efectuat recent de comisia noastră economică a reieșit că, în unele întreprinderi, importante rezerve dă reducere a prețului de cost pe seama dimihtiării cheltuielilor materiale de producție nu sînt în atenția cadrelor de specialitate, nu au fost evidențiate și elaborate măsuri pentru a fi puse în valoare. Bunăoară, anumite întreprinderi, în loc să găsească căile de reducere a normelor de consum, au prevăzut și în perspectivă depășirea lor. Printre acestea se află și Uzina de piese .auto Colibași, care, în prima jumătate a anului, a consumat . peste prevederile normelor departamentale 342 tone de nletal. Oare această situație a dat de gîn- dit comitetului de direcție ? Unele cadre de conducere vehiculat ideea de reducere a metal au fost te și că singura alternativă este majorarea normelor de consum. Pornind de la o asemenea convingere, conducerea uzinei a stabilit la piese de schimb auto depășirea normelor de consum cu 422 tone în semestrul II al anului acesta șl economisirea a numai o tonă la piesele de tractor. Combătînd această poziție dăunătoare, într-o recentă plenară a comitetului județean de care a luat în dezbatere munca desfășurată de organizațiile de partid și conducerile întreprinderilor industriale. și de transport în vederea reducerii cheltuielilor materiale de producție și creșterea rentabilității, sl-a'-aiiras atenția comitetului derparr.......-- dre tehnice și economice sarcina de a reanaliza și fundamenta riguros normele de consum de metal.O asemenea măsură este valabilă ■și necesară și pentru alte întreprinderi unde, în urma acțiunii de studiere și diminuare a normelor de consum, care a avut loc în lunile iunie-iulie a.c., s-au propus consumuri specifice de materii prime și materiale superioare realizărilor din anul trecut. Astfel, Ia întreprinderea textilă Pitești s-a planificat un consum de bumbac puf cu 35 kg pe tona de fire mai. mare decît realizările efective din 1967, iar la tesătorie cu 83 kg fire pe, tona de țesături. Chiar și în condițiile amintite, norma majorată de consum la fire de bumbac a fost depășită în ultimele luni, încărcînd costurile de producție cu zeci de .mii de lei. S-a ajuns aici datorită rice în glijenței mărire, lucru, slabei munci educative desfășurate de organizația de partid. Pste de datoria organizației de partid din această întreprindere să solicite comitetului de direcție să .intervină eu măsuri hotărîte în acest domeniu. ■ să mobilizeze întregul colectiv de muncitori și tehnicieni în vederea gosnodăririi cu cea mai mare răspundere a tuturor resurselor de materie primă.Posibilități insuficient valorificate există și pentru reducerea consumului de alte materii prime și materiale importante, de pildă, de lemn. Un măre consumator de lemn este întreprinderea minieră Cîmpulung, în exploatările căreia a apărut anul

de aici au că posibilitățile consumului de complet epuiza-
pildă, o insta- este depozita- descompletată, parcă ai crede fier vechi. In

acesta un fenomen care cu greu poate fi explicat: cu toate că a crescut volumul lucrărilor de susținere metalică față de anii precedenți, consumul de lemn de mină la 1 000 tone de cărbune extras nu s-a diminuat, ci, dimpotrivă, a crescut. în timp ce în 1967 s-au consumat 36,8 mc lemn la 1 000 tone de lignit, în perioada care a trecut din acest an s-au consumat 39,4 mc/1 000 tone, cu mâi bine de 5 mc mai mult decît este prevăzut. întrucît la această întreprindere se mențin și alte deficiențe organizatorice, care împiedică realizarea în bune condiții a indicatorilor de plan, va trebui ca Ministerul Minelor să acorde un sprijin sporit conducerii tehnico-admi- nistrative, comitetului de direcție pentru depășirea într-un timp scurt a situației critice în care se află, în practică s-a confirmat că volumul beneficiilor întreprinderilor este influențat pozitiv acolo unde se dovedește o maximă exigență față de depozitarea și conservarea materialelor, utilajelor și instalațiilor productive. Alături de nenumărate exemple pozitive, comisia noastră economică a depistat, cu prilejul analizei de care am amintit, și fenomene de neglijență care trebuie combătute și curmate cu toată tăria. La una dintre schelele Trustului de extracție Pitești, de lație de foraj S—25 tă necorespunzător, prost întreținută, de că trebuie dată laaceeași situație se află și două tractoare trolii, unul complet dezechipat, care așteaptă să fie reparat de circa un an, iar altul cu motorul demontat. La întreprinderea forestieră Stîl- peni, cheresteaua este așezată, în unele cazuri, direct pe pămînt, chiar în apă, din care motiv se depreciază o bună parte din producție.Ini’ățișînd aceste stări de lucruri, socotesc că nu peste tot funcționea- ză în mod corespunzător principiul răspunderii materiale pentru păstrarea valorilor puse la dispoziția întreprinderilor. Cadrele din conducerea unor unități nu sînt totdeauna atente, nu controlează ce se întîmplă în depozitele de materii prime, pe rampele exterioare, trec deseori ne- . păsătoare :pec lingă-vizibile acte^de .'••• Id si cohducerii uzinei din Colibași deteriorare a unor materiale și utile a încredința-celor mai bune ca---- laje. Pentru- a’ se pune' capăt aces*A«-. tor fenomene păgubitoare, cred că trebuie întărit controlul financiar intern, al organelor financiar-bancare locale și centrale, ca și al ministerelor în ce privește gospodărirea materialelor și mijloacelor fixe din întreprinderi. în cazuri vizibile de dezinteres, care au provocat deprecierea, scăderea valorii unor materii prime, produse sau utilaje, a devenit oportun să fie sancționate nu numai persoanele care răspund de gestiunea lor, ci și factorii de conducere din întreprinderi. Uzina. întreprinderea înseși constituie o unitate, în ansamblul ei, cu gestiune economică proprie și nimeni nu poate admite directorului, inginerului șef sau tabilului șef să ignore modul în sînt păstrate bunurile materiale fac parte din avuția obștească.Se desprinde deci cu claritate cluzia că în unele unități industriale nu rezervele și posibilitățile de reducere a prețului de cost lipsesc, ci examinarea multilaterală, temeinică a condițiilor de lucru specifice fiecărei întreprinderi, aprecierea- realistă a situației concrete, a perspectivei. Avem convingerea că neajunsurile amintite vor fi în scurtă-vreme lichidate, că în fiecare întreprindere, cu sprijinul organizațiilor de partid, comitetele de direcție vor angaja toate forțele și inițiativa colectivelor pentru lichidarea grabnică a anomaliei pierderilor planificate, pentru creșterea rentabilității și economicității producției — problemă de însemnătate majoră în actuala etapă de dezvoltare a economiei nale.

partid,

con- care careunor defecțiuni organizato- procesul de producție, nepersonalului, lipsei de ur- a consumurilor pe faze de

BOBB

con-

noastre natio-
strînsă a comitetului de direcție al întreprinderii și a promis asigurarea operativă a repartițiilor. Lucrurile, însă, au trenat și de abia acum, în trimestrul IV, a avut loc o soluționare parțială care nu satisface necesitățile întreprinderii.— De curînd s-au emis repartiții pentru cîteva tone de tricot — a precizat tov. ing. Mircea Hurmuzâ- che, director general în Ministerul Industriei Ușoare. E adevărat, s-a promis solutionarea integrală a pro-

Calitatea asistentei acordate9 
comitetelor de direcție 9

La forul tutelar, tov. ing. Iulian Petrescu, director tehnic, ne-a relatat : Cei de la „Refacerea" au perfectă dreptate. In anul viitor vom importa două linii moderne de fabricație a cutiilor de 1/10 și problema va fi îr sfîrșit rezolvată.Dar pînă atunci nu există nici o altă soluție de ieșire din impas ? La Fabrica de ambalaje și piese de schimb din București, similare cu cea și care suferea asemănătoare, în timp, cu cheltuieli minime, i s-au adus unele îmbunătățiri care au înlăturat aproape complet recla- mațiile beneficiarilor — produ-
de de urmăunei mașini la Oradea.neajunsuri cu cîtva

Lucia Morarii, președinta comitetului de direcție al întreprinderii, ne-a spus :— La ora actuală încă nu avem repartiții pentru desfacerea a 62 tone tricot. Nici pentru producția anului viitor nu am primit toate repartițiile necesare.lată, zolvare litățile fabricii ce s-a sprijinul ceputul serviciu cotajelorUșoare a participat la o ședință re-

deci, o problemă a cărei re- — evident — depășea posibi- comitetului de direcție al „Tricoul roșu“-Arad. în materializat, în acest caz, forului tutelar ? La în - trimestrului III, un șef de din Direcția generală a tri- a Ministerului Industriei

blemei,' dar ea nu a fost posibilă pînă acum.Fabrica „Tricoul roșu“-Arad este una din unitățile fruntașe ale sectorului. Este acesta un motiv pentru a nu fi ajutată cu energie și stăruință, pentru ca rezultatele ce le obține să atingă nivele și mai înalte ?La unele comitete de direcție se mai discută încă lucruri mărunte ce țin de conducerea operativă. Ele, în nici un caz, nu trebuie să facă obiectul unei „cercetări" speciale din partea forurilor tutelare. De pildă, la Fabrica de ambalaje și piese de schimb. din Capitală, în ședințele comitetului de direcție au

avut loc dezbateri de rea unui electrocar, baterii pentru un stivuitor, sau „se trasează sarcina tov... să se ocupe de reglarea utilajelor". Totuși, tov. ing. Vladimir Cantaragiu, director tehnic în M.I.A., ing. Cezar Popescu, dispecer din partea forului, tutelar, au stat cuminți și nu s-au sesizat că lucrările comitetului de direcție respectiv au alunecat spre problemele neesențiale ale activității economice a întreprinderii, nu au intervenit cu energie în scopul delimitării sferei discuțiilor. Nu întîmplător fabrica bucureșteană n-a realizat planul fizic la producția Se tă de re în . .......___ ,îndruma buna funcționare a comitetului de direcție.Să fim bine înțeleși : nu pledăm pentru o tutelă măruntă. însă cunoașterea aprofundată de către delegații forurilor tutelare a tuturor aspectelor principale ale activității e- conomice din întreprinderile subordonate și inițierea măsurilor de sprijin corespunzătoare reprezintă una din problemele ce trebuie să figureze pe prima pagină a agendei tuturor organelor economice centrale și locale. Acest deziderat nu poate fi înfăptuit decît prin participarea efectivă a delegați- lor competenți ai ministerelor tutelare la lucrările comitetelor de direcție din întreprinderi, printr-o contribuție majoră, concretizate în soluții chibzuite, deoarece — e bine cunoscut — tergiversarea rezolvării unor asemenea probleme are efecte negative asupra activității de producție și eficienței ei economice.

genul : repara- procurarea de

pe trei trimestre, pare — și faptele confirmă aceas- apreciere — că delegații forurilor resort s-au complăcut într-o sfade expectativă, de neintervenție, pofida sarcinii ce o aveau de a
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ts,«o — Curs de limba engleză. 17,30 — Consultații Ia matematică (clasa 
a VIII-a). Tema : Calcul algebric conștient. Prezintă : prof. Gh. Călugărița. 
18,00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Rezumat filmat al zilei precedente. 
19,30 — Telejurnalul de seară. — Actualitatea in agricultură. — Buletin 
meteorologic. — Publicitate. 20,00 — Document : Sunetele portului Liver
pool. 20,20 — Divertisment muzical-coregrafic cu : Gigi Marga, Luminița 
Dobrescu, Maria Mitrache, Cristian Popescu, Ion Calistrache, Victor Vlase, 
Gaston Ursu. 21,00 — Reportaj-anchetă despre teatru. 21,15 — Film artistic : 
„Frumosul Serge" — o producție a studiourilor franceze în regia lui Claude 
Chabrol. In rolul principal, Jean Claude Brialy. 22,50 — Telejurnalul de 
noapte. 23,00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968 — atletism.

Cicluri de prelegeri 
pentru elevi 

la Muzeul de ArtăTineretul nostru, crescut în spiritul moralei comuniste, trebuie să aibă un. orizont larg, deschis asupra întregii epoci pe care o trăim. Căci intelectualul de astăzi nu se poate mărgini la cunoașterea unui singur domeniu. în cadrul amplului proces educativ, formarea gustului estetic reprezintă o îndatorire prin care se asigură pregătirea unui intelectual posesor al unor noțiuni și cunoștințe din cele mai diverse domenii. Efortul destinat perfecționării profesionale nu asigură climatul favorabil realizării unei personalități complexe de- cît prin necontenita aspirație către cuprinderea culmilor culturii universale, prin cunoașterea a tot ceea cei a dat mai prețios geniul uman. Complexitatea preocupărilor permite, țî- nărului să resimtă prin cele mai. sensibile antene pulsul vremii pe care o trăiește, educația estetică constituind un resort fundamental în definirea și conturarea profilului său ideologic și etic. In acest, sens am solicitat părerea unor pedagogi-ar- tiști, critici, conducători de instituții de cultură.E. Fischbein, . șef de sector la Institutul de psihologie, ne spune : „Eficiența educativă a oricărei acțiuni culturale pentru tineret e sporită prin ancorarea în actualitate și realitate. Dar nu trebuie. să pierdem din vedere nici o clipă că doar calitatea asigură . această eficiență1'. M. H. Maxy, directorul Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România, consideră că organizarea retrospectivelor marilor noștri artiști, a- sigură punerea în contact a tinerilor „cu permanențe artistice, cu valori sigure, ce îi ajută să-și descopere preferințele". Dramaturgul H. Lovinescu, directorul Teatrului „C. Nottara", declară, în același spirit, că „a juca un clasic înseamnă a juca pentru tineret". Un profil. moral se obține atunci cînd „îmbinăm esteticul cu eticul și educația politică" ă- firmă criticul Margareta Bărbuță. A- cestui deziderat i se alătură un altul, privitor la aclimatizarea tineretului cu arta. Toți interlocutorii noștri au remarcat importanța acțiunilor culturale în rîndurile tinerei generații, deoarece ea reprezintă publicul de mărie. G.Văideahu, directorul Institutului de științe, pedagogice, subliniază obligația „ii- . nei informații estetice variate, căci astfel i se oferă tineretului categorii apreciative. Ajungînd la pregătirea necesară pentru dialogul;■ cu o operă de artă tînărul își' descoperă vocațiile, iar apoi preferințele. Cultura estetică favorizează. emoția .estetică". Cum se poate realiza o asemenea modalitate de educare ? I. Neacșu, cercetător la Institutul de psihologie, propune „organizarea în cadrul institutului de .teatru a. unor repetiții cu public,' care ar deschide' o privire asupra muncii de laborator". G. Dem. Loghin, prorector al Institutului de artă teatrală și cinematografică, răspunde însă : „Cred mai utile discuțiile cu publicul. Noi ne-am propus organizarea anul a- cesta a unor conferințe pe teme profesionale de arta actorului". Sarcina ce revine instituțiilor de artă, afirmă Margareta Bărbuță, „nu este doar de a forma gustul, ci și aceea de a trezi pasiunea frecventării lor,".Semnificația unei, atari sarcini se deduce din ecoul profund ce îl resimte un tînăr în prezența operei de artă. Concluzia tuturor acțiunilor de educație estetică trebuie să fie formarea unui gust- elevat, eliberat de conservatorism ca și - de snobism. Pentru aceasta e necesară apropierea de marile valori ale culturii, de acele puncte de reper care trezesc emoții puternice, care-1 obișnuiesc pe tînăr cu un climat incandescent de idei și pasiuni, care-1 fac să vibreze și să trăiască la o mare altitudine, emoțională fiorul artei. Arta să devină deci o necesitate, o componentă a sufletului său. Aici formalismul trebuie exclus, căci el compromite orice inițiativă, iar uneori Impietează chiar și asupra principiilor.Muzeele își pregătesc , vizitatorii de mîine, orchestrele auditorii, iar teatrele spectatorii. Indiferența față de acest consumator în perspectivă poate aduce prejudicii difuzării operelor și creațiilor valoroase. Semnificația educației estetice e sporită și de faptul că „tînărul, după cum remarcă M. H. Maxy, e învățat să privească și să asculte. Educînd tineretul contribuim din plin la construirea unei civilizații în care cultura își menține poziția nobilă".Principiile teoretice de educație estetică se aplică prin intermediul unor formule adecvate. In multe cazuri ele nu au fost descoperite încă sau sînt în stadiu de propunere. Margareta Bărbuță afirmă „necesitatea unei dramaturgii pentru tineri, cu fapte eroice conținînd o semnificație morală și patriotică. De asemenea, s-ar putea organiza, un fel de teatru document cu evenimente din viața cotidiană, puse sub semnul invitației la eroism. Dramaturgia pentru tineret e o datorie". Regizorul O. Rappaport face o propunere interesantă, ce' ar putea intra în a- tenția valorosului teatru al tineretului din Piatra Neamț: „tntr-o stagiune un teatru își poate fixa ilustrarea temei : tineretul în viața lumii. S-ar juca aici „Egmont" și „Don Carlos", „Romeo și Julieta" și „Ifigenia", „Privește înapoi cu mîni'e" șl „Nu sînt turnul Eiffel" etc. Florian Nicolau ne spune că „Naționalul va relua tradiția matineelor poetice și a conferințelor experimentale. De asemenea se vor organiza avanpremiere la care șă asiste public studențesc. După spectacol sînt proiectate discuții cu artiștii". Institutul de teatru prevede pentru stagiunea aceasta mai multe inițiative destinate cu prioritate tinerilor. G. Dem Loghin ne anunță că „se vor organiza două cicluri de prelegeri. Cel dintîi va fi „Principalei» momente din istoria scenei

românești", unde se vor prezenta cele mai marcante etape ale evoluției spectacolului din țara noastră: Formulele vor fi cît mai variate, încercînd șă utilizăm mijloace audiovizuale: proiecții, diapozitive, imprimări, fragmente interpretate. Un al doilea ciclu se va intitula : „Tendințe și orientări în teatrul contemporan". De asemenea, se va întări legătura cu școlile și se speră în posibilitatea formării unui cerc de prieteni ai institutului". Horia Lovi- nescu, remarcă în același sens, posibilitatea și valoarea „unor legături de permanență între teatru și tineri". E. Fischbein sugerează aceeași obligație a instituțiilor de artă: cunoașterea și formarea gustului artistic al tineretului: „Ar fi necesară și oinformație inversă, pentru a ști mai exact ce vor tinerii". Acestui s treptat proces de clarificare a preferințelor si pasiunilor trebuie să i se alăture acțiuni serioase de educare și ridicare a gustului tinerilor. „Anul trecut, spune Horia Lovinescu, organizațiile de tineret ne-au solicitat din repertoriu doar „Cînd luna e albastră". înțeleg să jucăm aceasta, dar nu putem rămîne aici. De aceea stabilitatea cîte unui grup — școală, facultate, uzină etc. — în jurul teatrului ne-ar permite o mai mare influență". O concluzie metodologică ar îi deci perpetuarea manifestărilor, ritniicitatea care le transformă în tradiție, sistemul abonamentelor. Acesta, alăturat inițiativelor cît mai variate, poate produce o continuă aderență, a tineretului la mișcarea teatrală. Și in celelalte domenii se prevăd diferite modalități inedite de contact cultura! cu tineretul. Comitetul municipal de cultură și artă organizează vizionări colective la diferitele muzee, expoziții itinerante. Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România își continuă ciclurile de inițiere, unde cei mai mulți auditori sint tineri. Filarmonica „George Enescu" ne. oferă și anul acesta concerte educative pentru tineret și stu- dehți. De ce totuși acestea nu trezesc ecouri adînci ? „Pentru că, ne răspunde compozitorul AI. Hrisanide, la aceste concerte exigența artistică e slabă. Repertoriul se formează din pieSe de uzură, nerepetate în mod specia!™ De asemenea, monotonii!'în; repertoriu e o altă cauză. Cred că în primul rînd, pentru a se impune aceste, concerte, se simte necesitatea unui salt calitativ".Instituțiile culturale trebuie să-și mărească preocuparea pentru ca inițiativele sâ nu eșueze în formalism. H. Lovinescu, în continuarea discuției, observă lipsa de informare și de interes a . unor organizații de tineret față de aceste probleme. „Ele ar trebui să fie mai active, să. stabilească legături cu instituțiile culturale. Noi îi ajutăm, dar socotim că trebuie să fim și solicitați. Organizațiile de tineret nu se preocupă îndeajuns de viața artistică a colectivelor de tineri, lăsîndu-le uneori să se disperseze. Vizionările comiine ar crea ca o consecință și o mâi bună cunoaștere a colegului, a tovarășului de muncă". La această observație, sub diferite formulări, E. Fischbein, Margareta Bărbuță, M. H. Maxy adaugă: lipsa de interes a multor cadre didactice față de fenomenul artistic. Cel mai apropiat și ascultat îndrumător al elevului este profesorul. Indiferența lui față de programul extrașcolar asigură elevului o independență pe care acesta nu o utilizează întotdeauna cum trebuie. Educația estetică serioasă merită să preocupe mai mult pedagogii și organizațiile de tineret, iar eforturile instituțiilor de artă să fie corelate.în- problema educației tineretului o seamă, de semne de întrebare le ridică mișcarea de amatori, care uneori în loc să ridice nivelul artistic al tineretului îl scade. Radu Nichita, secretarul literar al Teatrului Mic, 1 critică ;,ideea de a se scrie o literatură destinată amatorilor și căreia — chipurile — ar trebui să i se facă rabat artistic. Oriunde în lume a- matorii joacă texte de valoare. Ce înseamnă această literatură 1 Piese fără nici o calitate artistică, incapabile de a contribui la educarea unui tînăr". Același lucru îl afirmă Horia Lovinescu cînd pledează pentru o mișcare studențească de amatori calificată. Răspunzînd la aceeași întrebare, M. Gîrceag, secretar cu propaganda și cultura al comitetului municipal U.T.C. București, confirmă aceste slăbiciuni, ce se încearcă a fi remediate. „Sîntem preocupați de calitatea acțiunilor noastre. Profilarea caselor de cultură ale tineretului se explică prin dorința de a da stil activităților noastre". Organizațiile U.T.C. trebuie să se manifeste mai activ și în același timp cu o mai mare eficacitate, urmărind perseverent manifestările pe acest tărîm, știind că educația estetică nu trebuie să reprezinte doar o rubrică de raport. Nu numărul de acțiuni și de participanți contează în primul rînd, ci calitatea activităților. Căutînd forme concrete, modalități.vii de informare și educare a tineretului se pot obține rezultate surprinzătoare. Descoperirea și atragerea unor importante personalități ale vieții noastre cul- tural-artistice are, în acest sens, o deosebită importanță. îmbinînd diversitatea cu profunzimea, acțiunile U.T.C.-ului vor putea deveni factori educativi de o importantă decisivă.Discuțiile purtate cu interlocutorii noștri sînt bogate în sugestii. Inițiativele nu trebuie să rămlriă însă numai pe hîrtie. Tineretul are nevoie să fie antrenat în circuitul artistic de valoare, în contact cu marea cultură națională și internațională, care îl ajută să-și formeze idealuri înalte, să crească în spiritul umanismului socialist.
Anchetâ realizată de
George BANU

Muzeul de Artă al Republi
cii Socialiste România conti
nuă și în acest an să organi
zeze, pentru elevii bucureș- 
teni, cicluri de lecții de istoria 
artei — metodă de educație 
estetică experimentată cu suc
ces in anii trecuți. Ciclul, care 
se adresează in primul rînd 
elevilor din clasa a X-a a li
ceelor de cultură generală, a- 
vînd în programa analitică 
ore de istoria artei, cuprinde 
cinci lecții de artă româneas
că și șapte de artă universală. 
Tematica prelegerilor, care 
vor fi însoțite de proiecții, a 
fost întocmită ținîndu-se sea

In

de 
de

ma de operele existente 
muzeu.

La invitațiile adresate 
muzeu unui număr de 50 
licee de cultură generală, pină
acum au răspuns 1 000 de e- 
levi, înscrierile continuînd 
pină in ziua de 20 octombrie.

In cadrul aceleiași acțiuni, 
cercetători ai muzeului vor 
prezenta — la solicitarea șco
lilor — conferințe cu caracter 
monografic despre artiști ro
mâni și străini, vor sprijini 
cadrele didactice de speciali
tate in activitatea de educație 
estetică a elevilor.

(Agerpres)

Manifestărilor de amploare din cele mai diverse domenii artistice li se adaugă, prin festivalul muzical ce se desfășoară în aceste zile la Cluj, o verigă de maximă importanță. Inițiativa de a readuce unul din cele mai mari centre de cultură ale țării pe primul plan muzical — deocamdată național, sperăm că în cel mai scurt timp internațional — merită toate laudele. La un prim contact cu străzile orașului de pe malul Someșului surprinde plăcut bogăția multicoloră a nenumăratelor afișe ce îmbie la desfătare sonoră, seară de seară, la sala de concerte a Casei Universitarilor, la sediul celor două opere sau la Muzeul de Artă. Diversitatea formațiilor participante, marele număr de soliști și dirijori, printre care și doi interpreți de peste hotare (violonista poloneză Wanda Wilko- mirska și pianistul elvețian Hari Datyner) ne certifică speranțele mari puse în reușita finală.Un îmbucurător progres prezintă conținutul muzical al festivalului. Diversitatea stilistică este evidentă chiar și la o sumară răsfoire a numeroaselor pliante și programe de sală : muzică preclasică, clasicii vie- nezi, romantici, muzică veche românească, muzică contemporană, vîrst- nici și tineri compozitori români, în programe de concert judicios întocmite.

participarea corului Radio din București, avînd ca soliști pe Emilia Petrescu, Martha Kessler, Corneliu Fînățeanu și Constantin Dumitru), au constituit un dificil și cu atît mai elocvent examen. Aplauzele îndelungi cu care publicul a răsplătit pe interpreți după ultimele acorduri ale „Odei bucuriei" sînt pe deplin meritate. Emil Simon a dovedit o maturitate interpretativă surprinzătoare chiar și pentru acei

cursul corului radio) cu o gestică sobră și eficientă, cu o mare economie de mijloace și cu siguranță.Festivalul muzical clujean ridică însă și cîteva probleme organizatorice stringente. Se știe, se poate demonstra cifric, chiar faptic, că eficiența unei atît de ample desfășurări de forțe se diminuează în lipsa celor care sînt „beneficiarii" actului interpretativ — publicul.Tentat de a găsi princi-

ir
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ȘTIRI CULTURALE
• Simpozion consacrat 

lui Ștefan Luchian
în cadrul manifestărilor ce 

vor avea loc anul acesta cu 
prilejul centenarului Ștefan 
Luchian, secția de critică a 
Uniunii artiștilor plastici și 
Universitatea populară Bucu
rești organizează miercuri, 16 
octombrie 1968, ora 19, in sala 
Dalles, un simpozion cu tema: 
„Un secol de la nașterea pic
torului Ștefan Luchian". Ex
punerile criticilor de artă Pe
tru Comarnescu, Teodor Enes
cu și Vasile Drăguț vor fi în
soțite de proiecții.

© Expoziții de artă
Pină la 21 octombrie, sala 

Dalles adăpostește două inte
resante expoziții. Este 
de o expoziție de artă 
rativă din Republica Demo
crată Germană, care cuprinde 
atît unicate cit și proiecte de 
lucrări multiplicabile la scară 
industrială. Cea de-a doua ex
poziție este alcătuită din fres
ce medievale iugoslave. Lucră
rile expuse sînt copii măiestrit 
realizate de artiști contempo
rani după originale existente 
in Iugoslavia.

La Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste România 
poate fi vizitată expoziția de 
grafică Pablo Picasso.

vorba 
deco-

Orchestra clujene a ultimii ani filarmonicii realizat în treceri valorice evidente, confirmate atît în sala proprie, la concertele săp- tămînale, cît și cu ocazia turneelor bucureștene. Saltul calitativ al acestui minunat colectiv, este dovada grăitoare a uriașei e- nergii cheltuite în repetiții, a dăruirii fiecărui instrumentist, a talentului și a muncii. Dovada unei depline mobilizări colective ne-a fost dată cu o-cazia regretabilei absențe de la pupitrul dirijoral a decanului de vîrstă al dirijorilor noștri, maestrul Antonin Ciolan, bolnav. Uvertura „Leonora" nr. 3 și „Simfonia a IX-a" de Beethoven, sub conducerea dirijorală a tînărului și talentatului dirijor Emil Simon (cu

care-i cunosc calitățile de excelent muzician. Paginile profund umane ale celei mai romantice lucrări clasice au sunat în sala Casei Universitarilor în adevărata lor frumusețe, pură și nealterată.Cu toate că nu dorim să facem o cronică a concertelor „Toamnei muzicale", ne alăturăm a- plauzelor sincere și entuziaste ale sălii adresate tînărului dirijor clujean Petru Sbîrcea, înlocuitorul de ultim moment al lui Iosif Conta. Petru Sbîrcea a condus amplul ansamblu vocal instrumental („Vox Maris" de George Enescu — soliști Emilia Petrescu și Ladislau Konya și „Recviemul german" de Brahms, cu con-

palii vinovați în organizatori, la o analiză mai temeinică ne-am dat seama că, fără a-i scuti de criticile noastre pe cei ce trebuiau să facă o amplă publicitate, în cu totul altă direcție putem întrezări un răspuns mai a- propiat de fondul problemei. „Toamna muzicală' este, de fapt, un festival al orchestrei locale (cu 7 concerte simfonice în 15 zile 1) și un concert al Filarmonicii din Tîrgu Mureș (avînd la pupitru pe Ian Hugo-Huss și solist pe Aurelian Octav Popa) ca manifestații simfonice, plus nenumărate concerte ale unor formații de muzică de cameră sau spec

tacolele celor două opere., în afara orchestrei din Tîrgu Mureș, a maestrului Mircea Basarab, realizatorul unui concert prestigios în debutul festivalului, „Musica Nova" și, poate, încă a unui solist sau doi, festivalul este un prilej de trecere în revistă a forțelor locale. Publicul este dornic de formații noi, pretinde, pe bună dreptate, un anumit spirit de competiție calitativă, pe care ar trebui să-l includă cele 15 zile de muzică. Spectatorul dorește să facă comparații între diverse orchestre, între dirijori și soliști. Știe, sau ar trebui să știe, să deosebească maniere de interpretare ale unor lucrări cunoscute sălilor de concert sau lucrări noi în prima audiție, poate chiar dedicate festivalului. Un festival presupune existența unor personalități marcante din toată țara, interpreți ce trebuie să polarizeze în jurul realizărilor lor interesul publicului larg. A- vem în țară interpreți cu- noscuți pe multe meridiane, dirijori apreciați, orchestre bune. Filarmonica din Timișoara a prezentat un concert bine pus la punct în Capitală, cu un program deosebit de atractiv. Nu putea să onoreze prin prezența sa și competentul public clujean ?într-o discuție avută cu conducerea Filarmonicii am sugerat ideea aducerii în timpul festivalului a 3 sau 4 dirijori străini din cei aproximativ 10 repartizați pentru întreaga stagiune. Am reușit să ating un punct nevralgic, să mă conving de maniera greoaie de lucru a O.S.T.A. — în dese cazuri o frînă în bunul mers a lucrurilor. Aceleași doleanțe și la alte orchestre din provincie. Cenușia față a stagiunilor muzicale, lipsa consecventă a unor nume de prim ordin de pe afișele concertelor și recitalurilor este o lipsă ce trebuie urgent remediată.Sînt toate acestea sugestii de viitor care spd- răm vor îmbogăți în anii ce urmează o inițiativă soldată cu rezultatele atît de frumoase, ce merită a fi necontenit sporite.
Mihai MOLDOVAN ’

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Specta
col evocator — sunet și imagini — 
„Filarmonica și Ateneul Român" 
realizat de Jeanine Costescu — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 1 (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu 1) : Un tramvai numit 
dorință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala 
mare) : O casă onorabilă — 19,30 ; 
(sala Studio) : Fotografii mișcate 
— 20.
• Teatrul evreiesc : Mangheriada 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
cal. Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17 ; (sala din str. 
Al. Sahia) : Șoricelul șl păpușa 
— 17.
• Teatrul „C. Tănase” (sala Sa
voy) : Ca la Tănase — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (sala 
Teatrului „Delavrancea") : Hanul 
melodiilor populare — 20.

Teatrul de stat din Arad și-a deschis stagiunea 1968—1969 cu drama istorică „Vlaicu Vodă" de Al. Davila. 
Spectacolul este realizat în regia lui Dan Alexandrescu și scenografia lui Sever Frenfiu. Cea de-a doua premie
ră a actualei stagiuni, cu piesa „Evantaiul doamnei Windermere" de Oscar Wilde, în regia lui Constantin A- 
natol, scenografia Eva Gyorffy, va avea loc în ziua de 16 octombrie. La 21 octombrie va avea loc deschide

rea sălii „Stuaio 197", cu premiera pe țară a piesei „Iertarea" de Ion Băieșu.

(Urmare din pag. I)din București. Viitorii laminatori de aici, împărțiți pe echipe de cîte' cinci, au posibilitatea că, în decursul unui an de zile, să urmărească toate fazele procesului de laminare.Alături de instruirea practică, tinerii ucenici trebuie însă să capete și temeinice cunoștințe teoretice. în principiu, instruirea teoretică urmează să

rolul de a cristaliza niște cunoștințe practice și a- cest lucru nu poate fi realizat eficient decît după acumularea lor în procesul de producție. Astfel, capacitatea de înțelegere a elevului — cred eu — crește considerabil. Nu pot fi omise însă și avantajele cursurilor de scurtă durată sau Comasate, mai a- les la acele meserii în care se efectuează un număr redus de operații sau chiar

adevărat — ne spunea Vasile Fleșeri, muncitor la uzinele „23 August" din Capitală — că maiștrii au primit unele instrucțiuni în ce privește ucenicii. Dar prinși de realizarea planului, adeseori le uită". Situația relatată impune, credem, o reglementare corespunzătoare a organizării uceniciei ,1a. locul, de muncă, întocmirea de urgență a unor planuri de învățămînt, care să indice

retice. Pe lîngă avantajul pregătirii rapide a unui număr ridicat de muncitori calificați, s-ar permite și folosirea integrală a capacității de școlarizare pe întreg cursul anului, crearea unui nucleu profesoral constant. De asemenea, întreprinderile sînt datoare să privească cu mai multă atenție cadrul general al pregătirii viitorilor muncitori. La uzinele „Republica", de pil-

cinema

se realizeze pe trei căi : cursuri serale, cursuri de zi (2—3 luni pe an) cu scoaterea din procesul de producție și cursuri de scurtă durată. Care dintre aceste trei forme este cea mai indicată ?— Ar fi greu să se dea rețete unice — ne-a răspuns ing. Claudiu Beiu, directorul Direcției de învățămînt din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Fiecare formă prezintă o serie de a- vantaje și dezavantaje, de aceea adoptarea uneia sau alteia dintre metode rămîne legată în primul rînd de profilul meseriei, de cerințele acesteia, de posibilitățile uzinei. în ce privește profilul construcțiilor de mașini, cea mai adecvată mi se pare a fi metoda cursurilor de zi. Afirm aceasta mai cu seamă pe considerentul că pregătirea teoretică are

monooperații pentru care școlarizarea pe un timp îndelungat nu se justifică. Repet însă, rețete unice nu ppt fi date, întreprinderea, ministerul de resort fiind cele mai în măsură să a- precieze posibilitățile și a- vantajele fiecărei metode.Dar mai există și un alt aspect al problemei ce o dezbatem. Pare paradoxal, dar pregătirea acestor ti
neri a început fără ca pină 
acum să se stabilească, în 
funcție de profesia aleasă, 
o programă de studiu în care să se specifice ce a- nume și cît trebuie să învețe în mod obligatoriu. Este greu de presupus că, lăsată la voia întîmplării, instruirea ucenicului, făcută aproape exclusiv de către muncitorul pe lîngă care a fost repartizat, va da roadele așteptate, concretizate într-o pregătire complexă, pe măsura sarcinilor de producție. „Este

direcțiile de pregătire, u- nele modalități concrete de însușire a meseriei etc. La realizarea ei sînt chemați să-și aducă contribuția toți factorii răspunzători : Ministerul învățămîntului, ministerele de resort, întreprinderile care, conju- gîndu-și eforturile, pot da acestei forme de învățămînt o orientare corespunzătoare cerințelor.Deosebit de importantă este și problema asigurării unei baze materiale corespunzătoare, precum și folosirea judicioasă a acesteia. Date fiind caracteristicile sale de desfășurare, în care accentul se pune îndeosebi pe latura practică, ar fi nimerit, cum a- rătau unii dintre interlocutori, să se studieze posi
bilitatea pregătirii conco
mitente a două-trei pro
moții de ucenici, care ar putea astfel trece succesiv prin etapa pregătirii teo-

dă, deși se știa că anul acesta va fi primită prima promoție de ucenici, nu s-a rezolvat încă problema sălilor de clasă. E- xistă un proiect de construire a lor, dar deschiderea finanțării e anunțată abia pentru anul viitor, ucenicii de anul a- cesta urmînd să-și însușească cunoștințele teoretice ale meseriei la... Galați, la școala profesională de pe lîngă combinatul siderurgic. Nu s-au elucidat încă nici unele probleme privind cazarea u- cenicilor. Firește că efectele acestei stări de lucruri se răsfrîng nedorit asupra randamentului pregătirii tinerilor.în sfîrșit, un aspect relevat de toți interlocutorii este lipsa unei îndrumări corespunzătoare, „în uzină, dar mai a- les dincolo de zidurile ei, ne spunea Dumitru Mirică, tehnician la biroul de în

vățămînt' al uzinelor „Republica", s-ar cuveni să se ocupe cineva și de educa
rea acestor ucenici. Nu poate fi uitat că vîrsta lor (între 15—18 ani) îi face lesne influențabili. Din păcate însă instrucțiunile de organizare date de Ministerul învățămîntului nu fac nici o referire la cei datori să se ocupe de e- ducareâ și îndrumarea e- fectivă a ucenicilor în întreprindere și în special în afara programului de lucru". Problema relevată merită să stea în atenția generală a întreprinderii ca și a celorlalte foruri în drept. Așa cum fiecare u- zină dorește să aibă muncitori temeinic pregătiți și face eforturi în acest sens — în aceeași măsură este necesar ca acești muncitori să fie si disciplinați, ordonați. Cedarea răspunderii de la un for lă altul nu va conduce cîtuși de puțin la rezolvarea problemei. Sarcini deosebite revin și organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, datoare să găsească forme de activitate atractive care să cuprindă un număr cît mai mare de ucenici.Desigur, desprinderea u- nor concluzii categorice ar fi prematură. Cert este că noua formă de învățămînt profesional a debutat sub semnul unor certitudini, dar și al unor improvizații. Este necesar ca încă de pe acum — înainte ca neajunsurile semnalate să se sedimenteze — Ministerul învățămîntului. ministerele de resort și conducerile întreprinderilor să ia toate măsurile pentru crearea condițiilor pe care importanța acestei noi forme de școlarizare a tineretului o impune.

• Vera Cruz : 'PATRIA — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,ol) ; 19 ; 21,15, bALA PALA
TULUI — 17,3u (sena ue bnece
— ; 20.1a (Seria, ae . oilete — 
2599).
w samuraiul : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 10,30 ; u-aia Jumuiui am 
R. 8. Cieiiosiovâca’ — LU,3j, FESTI
VAL — 0,3u ; 11 ; 13,3u ; 10 ; 10,30 ; 
21, lOLuuiA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
10 ; 13,30 ; 20,45, MUDEivN — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,ia ; 18,30 ; 21.
• Veșnicm îiiurzxat ; lUCEAFÂ- 
ivUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, CAPITOL — 8,40 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, GLOixiA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. /
O Lustragiul : Vaca ORIA —T835 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
q PlTiivesa : Cll tKal — 9 ; 11,15 ; 
u,30 ; io ; 18,15 ; 20,3u.
O bui’ieie ian, ainoeie serii : LU- 
wilNA — 9—15,45 in continuare ; 
19,15.
y Totul pentru rîs ; Tineretul ro
mân ia i’ escivaiul de ia Sofia; 
itxiuaeia : TnvlPUKI NOI — 9—21 
m continuare.
• Tesiameutul unui pașă : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
VOLGA — 10—14 in continuare ;
18.15 ; 20,30.
e Jt-rugiain pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Trei copii „minune14 ; UNION
15.30 ; 18 ; 20,30, CIULEȘTI —
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
G Mărturisirile unui domn cu ca
mera niODiiată : FEROVIAR — 
9,15—16 in continuare ; 18,30 ; 21, 
SALA CINEMATECA — 10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (bilete la casă). 
0 Aventurierii : INERaȚIREA IN
TRE POPOARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.
y Planeta maimuțelor : EXCEL
SIOR — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Cauerea Imperiului Roman : 
FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
e șapte oameni de aur : DACIA
— 8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
• A trecut o femeie ; BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• El Dorado : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Neînțelesul : GRI VIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30.
• Operațiunea San Gennaro :
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 , 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,15; 20,30.
• Marysia și Napoleon : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Studiu despre femei ; VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Vin cicliștii : POPULAR — 15,30 ; 
18.
o Jurnalul unei femei în alb : 
POPULAR — 20,30.
O Taffy și vînătorul : MUNCA — 
15,30 ; 18.
O Lady Macbeth în Siberia : MUN
CA — 20,15.
• Fratele doctorului Homer : UNI
REA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Să nu ne despărțim : MOȘILOR
— 15,30; 18.
O Un doiar găurit : MOȘILOR — 
20,30.
O Vicontele plătește polița : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15, FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Winnetou (seria a IlI-a): VIITO
RUL — 15,30 ; 18, DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
O Inimă de mamă : VIITORUL — 
20,30.
o Tarzan, omul-maimuță : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.15 ; 20,30.
o Piramida Zeului Soare : PRO
GRESUL - 15,30 ; 18.
O Unchiul meu : PROGRESUL — 
20,30.
O Frumoasele vacanțe : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20.
O Roata vieții : COTROCENI — 
15,30 ; 18.
o Fragii sălbatici : COTROCENI — 
20,30.
O Ultima noapte a copilăriei : PA
CEA — 16 ; 18 : 20.
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PRIMIRE
LA C. C. AL P. C. R.

Tovarășul Cliivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent., secretar a! 
C.C. al P.C.R, s-a întîlnit Iun' 
după-aniază cu Eduardo • Mondia
li?. președintele Frontului de -.Eli
berare din Mozambie, care face o 
vizită în țara noastră.

La intîlnire a participat tova
rășul Andrei Ștefan, prim-adju.nct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
Schimb de păreri în probleme de 
interes reciproc, precum și în le
gătură cu situația internațională 
actuală și lupta forțelor progresis
te, democratice și antiimperialiste 
contemporane.

Convorbirea s-a desfășurat îu- 
tr-o atmosferă . de caldă prietenie 
și cordialitate.

Deschiderea noului an de învătămînt 
la Academia militară generală

SPORT

Cronica zilei
In zilele de 12 și 13 octombrie 

1968 delegația de juriști din R.'P 
Bulgaria condusă de Svetla Daska- 
lova. ministrul justiției, care se- 
află în țara noastră, a vizitat Hi
drocentrala de pe Argeș; orășele 
Curtea de Argeș și Brașov. Poiana 
Brașov și Castelul Bran.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
însoțiți de Ioan Filip, adjunct aii 
ministrului justiției.

Luni după-amiază au continuat, 
convorbirile oficiale la Ministerul 
Justiției.

★

Luni dimineață, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, a a- 
vut o întrevedere cu V. K R-. .V. : 
Rao, ministrul transporturilor și 
navigației din India, care face o 
vizită în țara noastră.

_ La convorbire a participat Amrik 
Singh Mehta, ambasadorul Indiei 
la București.
' în aceeași zi, în cinstea oaspete
lui, Gheorghe Cioară a oferit un 
dineu.

★

Luni, 14 octombrie, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, a primit 
în audiență pe Damdinnerenghiin 
Bafta, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acre
ditare în’ calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole în 
Republica Socialistă România.

★ -I

Publicul nostru are-un. bun prilej 
de a cunoaște mișcarea teatrală 
poloneză vizitînd expoziția cu â- 
ceastă temă deschisă luni la amia
ză în sala Ateneului român. Ea

Luni a avut loc deschiderea nou
lui an de învățămînt la Academia 
militară, generală.

La festivitate au luat parte con
ducerea Ministerului Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, membri ai conducerii Con
siliului Securității Statului, ai Mi
nisterului Afacerilor Interne, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, comandanți de 
arme, generali' și ofițeri superiori.

în cadrul festivității a luat cu- 
vîntul- generalul-colonel Ion Io- 
niță,. ministrul - forțelor armate, 
care a transmis comandanților și 
activiștilor de partid, cadrelor di
dactice și elevilor Academiei mili
tare generale salutul călduros al 
Comitetului Central, al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat'și guvernului țării, personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind înalta prețuire pe care o 
dă conducerea de partid și de stat 
comandanților, activiștilor de 
partid, corpului didactic din Aca
demia militară generală, din toate 
instituțiile militare de învățămînt.

înțr-0 atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adoptat 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată între

altele : Cadrele didactice și ofițerii 
elevi din Academia militară gene
rală, întruniți în adunarea consa
crată deschiderii festive a noului 
an de învățămînt superior militar, 
ne îndreptăm gindurile cu dragoste 
și recunoștință către partidul nos
tru și Comitetul său Central, pen
tru grija pe care o poartă întăririi 
capacității de apărare a patriei 
noastre socialiste, modernizării și 
perfecționării învățămîntului mili
tar, asigurării celor mai bune con
diții de muncă și învățătură. Con- 
știenți și pătrunși de sensul pro
fund al marilor răspunderi ce ne 
revin, asigurăm Comitetul Central 
al partidului, pe dv. personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu ne vom precupeți eforturile 
pentru a obține rezultate superi
oare la învățătură, în pregătirea 
noastră militară, politică și de spe
cialitate, în însușirea științei și ar
tei militare. Vom pune întreaga 
pricepere și energie în slujba mo
dernizării și îmbunătățirii continue 
a procesului insțructiv-educativ, ri
dicării conținutului său ideologic. 
Sîntem pe deplin convinși că numai 
în acest fel ne vom îndeplini înalta 
datorie ostășească de apărători de
votați și vigilenți ai patriei noastre 
— Republica Socialistă România.

OLIMPIADA ’68 Splendidul efort

el alergătorilor de fond
® Kenyanul Temu, medalie de aur la 10 000 m ® !n luptă cu... lipsa de oxigen 
@ Un început bun românesc în turneul de box

Sosirea in Capitală 
a ministrului tie stat 

la Ministerul Comerțului 
al Marii Britanii

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală lordul W. B. D. Brown, mi- 
nișțru de stat la Ministerul Comer
țului al Marii Britanii, care face o 
vizită în țara noastră cu prilejul 
deschiderii la București a Expozi-, 
ției industriale britanice.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Va
sili Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Victor lones- 
cu, președintele Camerei de Co
merț, și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai amba
sadei. ... t

î 0 O (t^es) ?!

ilustrează varietatea preocupărilor 
și căutărilor creatoare care animă 
pe oamenii de teatru polonezi. 
O hartă indică rețeaua teatrală 
existentă în R. P. Polonă : afișe de 
teatru, diapozitive, fotografii, înfă- 
țișînd momente din spectacolele 
reprezentative montate în ultimii 
10 ani, prezintă realizări ale re
gizorilor, pictorilor scenografi și 
actorilor polonezi. în același timp 
expoziția oferă o imagine asupra 
repertoriului teatral din această 
țară.

La vernisajul expoziției au parti
cipat Ion Brad, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Octav Livezeanu, vice
președinte al J.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone
la București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu acest prilej, Horea Popescu, 
director adjunct artistic, la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale", și Mir- 
cislav Marsycki, director adjunct 
al Teatrului de dramă din Varșo
via. au evocat relațiile existente 
între teatrele din cele două țări și 
contribuția pe care, o aduc aseme-

vremea
Ieri în fără : Vremea s-a încălzit în toate regiunile țării. Cerul a fost variabil, mai mult senin în Banat. Qltenia și vestul Munteniei. Vîntul a suflat în general slab, din sectorul sud-vesgc. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 14 grade la Sighet si 26 grade la Moldova Veche, .^n București : Vremea a fost frumoasă cu cerul mai mult senin. Vîntul a su

flat în general slab. Temperatura maximă a fost de 24 grade.Timpul probabil pentru zilele de ÎS. 17 și ÎS octombrie. In țară : Vreme călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi slabe . locale. Vînt slab pînă la potrivit predomi- nînd din sectorul nord-vest. Temperatura în scădere ușoară în a doua parte a intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 13 și 23 grade.- în București.: Vreme îri general frumoasă și călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul nord-vest. Temperatura ușor variabilă.
(Urmare din pag. I)tierele Berceni sau Titan, poți să constati că întreprinderea de drumuri și poduri din. București (I.D.P.B.) depune în prezent un volum mare de muncă. De altfel, drumurile turnate în ultimii ani puse cap la cap ar da amatorilor de statistici cifre impunătoare.Volumul de muncă este incontestabil uriaș, dar răspunderea I.D.P.B. (și după cum vom vedea și a altor constructori) nu se ridică întotdeauna la același nivel. Situația ne impune să aruncăm în primul rînd o privire asupra drumurilor care se construiesc în cartierele noi ale Capitalei. Dacă ar fi să ne luăm după versiunile care circulă în birourile unor organizații municipale de construcții, „întîmplarea" face ca în cartierul Titan, de pildă, lucrările de construcție a șoselelor și aleilor de acces spre blocurile noi să în- tîrzie.De ar fi însă întîrzierile unicul neajuns al constructorilor de drumuri bucureșteni 1 In același cartier Titan — și am mai putea adăuga și altele (Berceni, Balta Albă) — noile imobile sînt predate . „la cheie" cu aleile și drumurile de acces neîncepute sau pe jumătate finisate. Situația a devenit atît de obișnuită, încît nu mai intrigă pe nimeni... Abia după o scurgere îndelungată de vreme, echipele I.D.P.B. își fac din nou apariția, reiau treaba de la jumătate și toarnă asfaltul. Strada își capătă, în.sfîrșit, aspectul;proiectat de edili și rîvnit de . cetățeni.Căror cauze se datorează această anomalie ? Din explicațiile, oferite de directorul I.D.P.B., tov. Dan Gheorghe, s-ar părea că străzile rămin neterminate pentru a le „expune" astfel stricăciunilor altor constructori, care rămin pe șantier (I.C.A.B., I.D.E.B.). Dacă șoselele și aleile ar fi finisate de la bun început cu asfalt — ne încredințează tovarășul Dan Gheorghe — cheltuielile impuse de reparațiile stricăciunilor provocate de constructorii care urmează echipelor I.D.P.B. ar ridica mult costul noilor drumuri bucureștene. Să fie oare valabilă a- ceastă explicație - și pentru ansamblurile de clădiri din aceleași cartiere Berceni, Titan sau Balta Albă, care au fost înzestrate cu instalații de apă, de telefon și au fost date de mult în folosință, dar au rămas cu șoselele și drumurile în același stadiu 1Ceea ce împiedică progresul dru

murilor bucureștene este și modul defectuos de coordonare a activității numeroaselor organizații de construcții. de pe șantierele din Capitală. Cum spuneam, normal ar fi ca imobilele să fie predate cu drumurile de acces finisate și cu' spațiile înconjurătoare nivelate și curățite de resturile materialelor de construcții., Cu alte cuvinte, cetățeanul care se mută ar trebui să găsească un imobil cu drumuri aferente asfaltate, cu instalații de apă și de electricitate terminate și cu intervalele dintre blocuri gata să fie amenajate ca spații verzi. Din păcate, imobilele sînt predate adeseori cu drumuri neterminate, pentru că I.C.A.B.

Semnarea protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile intre guvernul 

Republicii Socialiste România
și guvernul R. P. 0. Coreene

In. urma tratativelor, care 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenie și înțelegere reciprocă, la 
14 octombrie s-a semnat la Bucu
rești „Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile între guver
nul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Populare 
Democrate.Coreene pe anul 1969“.

Conform protocolului încheiat, 
care prevede pentru anul viitor o 
creștere însemnată a volumului de 
schimburi comerciale între ceie 
două țări, România va livra în 
R.P.D. Coreeană mașini, instalații 
și utilaje pentru fabricarea cimen
tului, rulmenți,- anvelope, produse 
petroliere, și chimice, diverse pro
duse din ‘.aluminiu și. alte' mărfuri'

s-au 
de

R.P.D. Coreeană va livra în Româ
nia diverse mașini, scule, metale 
dure, produse minerale, laminate 
din oțel, metale neferoase și alte 
mărfuri.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Ion Cîmpeanu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea coreeană de 
Bang Ki Yong, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La semnare au fost prezenți Ni
colae Nicolae, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Kim The 
Hi,, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, precum și membrii ce- 

. lor două delegații care au dus .tra
tative.

(Agerpres).

V-

Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa a trimis 
generalului Suharto, președintele- 
Republicii Indonezia, o telegramă 
în care se arată că opinia publică 
din România a aflat cu adîncă în
grijorare, despre respingerea-., cere
rilor de grațiere ale tovarășilor Su- 
disman, membru al Biroului Poli
tic, șeful Secretariatului C.C. al 
P.C. din Ihdonezia, Njono, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Indonezia, președinte al Orga- . 
nizației centrale, a sindicatelor din 
Indonezia (S.O.B.S.I.), precum și ale. 
altor patrioți,indonezieni care și-au

consacrat viață luptei pentru apă
rarea intereselor vitale ale oameni
lor muncii, pentru o Indonezie 
independentă, liberă și prosperă.

Exprimînd sentimentele de sim
patie și solidaritate pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
indonezian, Liga română de priete
nie cp popoarele, din Asia și Africa, 
se,spune în telegramă, vă cere să 
folosiți funcția dumneavoastră pen
tru a-salva viața patrioți lor con
damnați la moarte, pentru curma
rea terorii și persecuțiilor împotri
va comuniștilor și a celorlalte forțe 
patriotice și progresiste.

Duminică, pînă spre seară 
(la noi, în țară, era plină 
noapte), am asistat la o 
adevărată paradă a super- 
vedetelor. Am văzut cum 
recordul olimpic și mondial 
(cel oficial) al sutei de me
tri, nestemata cea mai de 
de preț din coroana atletis
mului, a fost egalat de 3 
ori, iar apoi acea cursă de 
10 000 de metri, un adevărat 
Waterloo, în care fiecare 
dintre luptători își repeta 
la fiecare pas: „garda 
moare, dar nu se predă". A fost o luptă titanică între ti
tani, care s-au forfecat u- 
nul pe altul la fiecare pas, 
la fiecare linie dreaptă sau 
turnantă. Keino, Gamoudi, 
Haase, Temu, marele și ne
dreptățitul (de Hermes) 
Clarke, Wolde, Sviridov, 
Martinez — iată numai cîte- 
va dintre numele aflate pe 
foaia de concurs.

A fost un război al ner
vilor, încheiat cu splendidul 
efort al subțiratecului os
taș kenyan Naftalu Nabiba 
Temu (1,71 m înălțime, 60 
kg, 23 de ani). Sînt sigur 
că în noaptea care a urmat 
acestei zile, acolo, pe înal
tele platouri ale Kenyei, au 
bătut îndelung tam-tam- 
urile : tribul Kissi celebra 
victoria fiului său. Etio
pianul Wolde a fost al doi
lea, dar putea tot atît de 
bine să fie primul. Echili
brul s-a rupt foarte aproape 
de finiș. „Cînd mai erau 
25 de yarzi am simțit că 
acolo este unicul loc în care 
pot hotărî ca victoria să 
fie de partea mea, și am 
tras pînă la refuz... altfel 
aurul era al prietenului 
meu" — iată declarația 
campionului olimpic la cinci 
minute după terminarea 
cursei.

După o treime din numă
rul turelor, în față erau 
„oamenii munților" : Keino, 
Temu, Wolde. Ei îl atacă 
cu rîndul pe sovieticul Svi
ridov, aflat la conducerea 
plutonului, dar acesta nu 
cedează poziția mai mult de 
cîțiva pași, vrînd să-i bată 
pe africani cu arma lor — 
trena rapidă. Deși nu este 
blond precum Kutz, manie
ra de. alergare a lui Sviri
dov, ambiția de -.a impune 
trena îmi reamintesc <î(£ 
Kutz, acea' memorabila 
dispută Kutz—Zatopek, de 
pe stadionul Republicii din 
București. Locul al doilea 
în pluton este menținut cu 
eforturi și încăpățînare de 
Martinez. II duc tribunele, 
care nu mai contenesc: 
Mexico... Mexico... Mexico. 
După 4 000 m, Sviridov tre
ce la adăpost în pluton.

CORESPONDENȚA DIN MEXICO DE LA TRI
MISUL NOSTRU, VALENTIN PAUNESCU

„Fruntea" plutonului ră- mîne compactă, „coada" se 
deșiră; peste cîteva sute de 
metri vom avea și oameni 
depășiți cu o tură. Super- 
vedetele afișează o anume 
indiferență. Fiecare vrea să 
pară cit mai relaxat, dar 
fiecare răspunde prompt la 
cea mai mică încercare a 
vreunuia, dintre favoriți de 
a se detașa. Sînt atîția fa
voriți încît universul re- 
strîns al cursei suferă me
reu complicate mișcări seis
mice. La un moment dat, 
Clarke „rămîne" singur în 
față și pare derutat de 
faptul că nu-l atacă nimeni. 
Bănuiește o cursă și se re
pliază strategic pe locul al 
patrulea, de unde poate să-l 
observe mai ales pe Keino. 
Dar aceasta va fi în rea
litate cursa în care va că
dea. Keino — care, contrar 
presupunerilor, a. tras tot 
timpul pentru colegul său 
de echipă — Temu — se 
lasă spre mijlocul plutonu
lui și, cînd mai erau vreo 
trei ture... abandonează. O 
apariție neașteptată în 
frunte este englezul Hill.

Deodată, fotoreporterii, 
radioreporterii îl părăsesc 
pe cîștigător și se îndreap
tă în goană spre marele în
vins al probei: Ron Clar
ke ; culcat pe spate, într-un 
semileșin, primește îngriji
rile medicului său care nu 
ezită a-i pune chiar masca 
de oxigen.

îmi amintesc decla
rația lui Ron Clarke,
dinainte de cursă : „în
trecerea noastră de la
10 000 m va avea un mare 
efect psihologic asupra co
legilor noștri de la alte 
probe de alergare pe dis
tanțe lungi. Ea va avea da
rul să sfîșie misterul ce 
domnește pe această scenă 
mexicană". A avut drep
tate...

Cursa de 10 000 m — în 
ciuda alurei sale agitate, 
căreia nu i-au putut rezis
ta fruntașii. mondiali cei 
mai bine cotați — s-a în
cheiat cu un timp slab (20' 
27” 4/10 — cu aproape două 
minute mai slab decît re
cordul mondial al lui 
Clarke). întreaga desfășu
rare a întrecerii, ca și re

zultatul tehnic realizat, con
stituie desigur elemente ca
re' fac să se adeverească 
temerile cu privire la influența nefastă, aș zice, ce 
o are asupra majorității 
cOncurenților rarefierea ae
rului. Par a se confirma 
anticipările că fondiștii și 
în general sportivii specia
lizați în probe de efort fi
zic prelungit, spre deosebi
re de cei solicitați la efort 
exploziv, vor fi victime. Se 
așteaptă firește confirmarea 
faptului (la 5 000 m, la ma
raton etc.). Oricum, un pHm 
semnal de alertă s-a ivit !

Scăpată destul de ușor de 
emoțiile calificării, printr-o singură, dar excelentă sări
tură (6,48 m), Viorica Vis- 
copoleanu a luat parte ieri 
după-amiază la finala pro
bei. Este de remarcat că 
una dintre marile favorite 
la. titlu, poloneza Kirszen- 
stein, a ratat obținerea a- 
cestui drept și a fost nevoi
tă să-și rezume prezența la 
finală... stînd în tribună, ca 
simplă spectatoare. In a- 
ceeași reuniune atletică de 
ieri, sulițașa noastră Mihae- 
la Peneș a luat parte la 
finala probei, al cărei titlu 
olimpic l-a cîștigat la To
kio. La ora cînd transmit, 
întrecerile de abia . au început.

devină o calamitate 7 Cu un efort din partea Consiliului popular municipal, care tutelează organizațiile de construcții, și a ministerelor de resort s-ar putea, fără îndoială, coordona și investițiile, și execuția lucrărilor și s-ar evita astfel atîtea neajunsuri care absorb fonduri și distrug sistematic drumurile orașului.-Coordonarea vizează, în primul rînd, Direcția de arhitectură și sistematizare a municipiului. Soluțiile pe care le propune această instituție ar. trebui să preîntîmpine, într-o măsură mai largă, nevoile stringente ale cetățenilor. Să luăm, de pildă numai un. caz, care, în aparență, ar

n-a început să-și instaleze țevile ; I.D.E.B. descoperă, la rîndul ei, că a rămas datoare cu instalarea unor cabluri suplimentare de electricitate ș.a.m.d. Aceste „scăpări" lovesc în proaspătul caldarîm al străzilor, șosele betonate sînt sparte de echipele întîrziate ale unei întreprinderi sau alteia. Autocamioanele lor trec peste bordurile trotuarelor și descarcă grămezi de pămînt. Uneori, gospodarii de la I.C.A.B. sau I.D.E.B. sapă o groapă în betonul care abia s-a uscat și o părăsesc ca să înceapă alta pe o stradă vecină ! Se mai în- tîmpl.ă uneori și altfel : I.D.P.B. astupă o sosea cu instalațiile de apă vechi, care trebuie înlocuite de I.C.A.B. în consecință, betonul și asfaltul sînt din nou răscolite. în limbajul, uzual azi pe șantiere, intervențiile pentru acoperirea gropilor și șantierelor împrăștiate de constructori pe noile străzi din Capitală se numesc „remedieri". Numai în cartierul Berceni, remedierile necesitate de reparațiile șoselelor și aleilor deteriorate de echipele I.D.E.B. și I.C.A.B. au suplimentat costul noilor drumuri cu zeci de mii de lei. Nu s-ar putea pune capăt a- cestor „spargeri", care amenință să

părea insignifiant- în. strada Barajul Dunării și străzile alăturate sînt ci- teva blocuri locuite de muncitorii de la Uzinele „23 August", „Republica", „Titan" ș.a. Drumurile lor de acces, proiectate și executate, converg spre bulevardul Muncii. Totuși, majoritatea locatarilor merg la uzină pe un drum mai drept și mai scurt, ocolit însă de edili. Pe acolo toamna înoți în noroaie. Poate că într-un viitor apropiat se va naște necesitatea amenajării unor drumuri directe de acces spre uzinele citate. Nu s-ar fi putut prevedea din timp o asemenea lucrare ?Edilii bucureșteni au de făcut față unui mare volum de lucrări și pe străzile și bulevardele vechi ale Capitalei; Restructurarea tramei stradale, refacerea unor străzi, deschise încă în secolul trecut și al. căror caldarîm. de piatră a „îmbătrînit", revine cu asiduitate în planurile de activitate ale consiliului popular municipal și ale consiliilor populare de sector. Cu prilejul unei convorbiri pe care am avut-o cu tovarășul Virgil Florea. prim-secreta: al Comitetului de partid și președintele Consiliului popular al sectorului 5, am remarcat că în planul consiliului apar cu regularitate lucrări

de renovare a unor străzi vechi, reclamate de cetățeni și deputați, dar amînate de la un an la altul. Consiliul popular al sectorului nu dispune de mijloacele necesare pentru reparații ; constructorii și fondurile au trecut, prin noua organizare administrativă, la municipiu.Străzile bătrînului București nu pot fi; desigur, modernizate peste noapte. Eșalonarea activității se impune aici poate mai mult decît pe șantierele de construcție noi. în anul de față s-a prevăzut pentru modernizarea Capitalei lucrări pe o suprafață de aproximativ 500 000 mp. Este, desigur, un efort remarcabil. Și totuși, în raport cu nevoile, insuficient.O triere a străzilor propuse pentru modernizare e necesară, dar nu ți- nindu-se în mod mecanic seama de un considerent sau altul- Bulevardul Pieptănari a fost supus anul acesta modernizării, pentru că — așa spun cetățenii — are norocul să fie străbătut de autobuzele I.T.B. Includerea vechilor străzi în planul de restaurare ar trebui să se facă res- pectîndu-se planul de sistematizare, dar și urgența reclamată de deputați și cetățeni de-a lungul multor ani.împărțită între construcțiile noi și străzile vechi ale Capitalei, I.D.P.B. va fi solicitată să deschidă zeci și sute de șantiere. Pe unele dintre, ele, deschise, cum. ar fi Bd. Păcii, de pildă, și împrejurimile, unele utilaje par să se fi împotmolit (și la propriu, și la figurat), lucrările înaintînd cu o încetineală exasperantă. Sprijinul cel mai substanțial care s-ar putea oferi constructorilor bucureșteni constă în a le netezi „asperitățile" în calea obținerii de materiale de construcție, în încadrarea lor cu brațele de muncă necesare și calificate și ridicarea capacității lor de producție, într-o analiză făcută de comisia economică a consiliului municipal de partid s-a subliniat, printre altele, că actualul complex de materiale de construcții „Progresul" nu poate face față cerințelor și că ar trebui să fie dotat cu o nouă instalație automatizată pentru fabricarea asfaltului turnat. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea construirii unui batal cu instalații de încălzire pentru primirea bitumului și dotarea I.D.P-B. cu utilaje de mare productivitate. Printre altele, s-a evidențiat posibilitatea organizării unor întreprinderi noi, specializate în lucrări de construcții și reparare de drumuri. Din păcate, unele din aceste măsuri se găsesc și acum în faza de studiu. Modernizarea Bucureșțiului. cere însă mult mai multă operativitate și la capitolul „drumuri".

Cu 1 000 de metri înainte 
de sosire se aleargă din nou 
pe întreaga lățime a pistei. 
Parcă-i un finiș într-o cursă 
de galop la hipodrom, 
încă 300 de metri. In lupta 
pentru medalia de aur, este 
evident, au mai rămas doar 
patru oameni: kenyanul 
Temu, etiopianul Wolde, tu
nisianul Gammoudi, aus
tralianul Clarke. Deci, 
raport de forțe egal între 
„munte" și „șes" : doi la 
doi. Dar nu există, echilibru și in ceea ce privește ca
pacitatea de efort. Primul 
care se pierde este Clarke. 
Dintre cei trei care rămin, 
Gammoudi pare cel mai bine plasat și cel mai 
proaspăt. Acum se produce 
însă lovitura de teatru : 
Temu și Wolde au un mo
ment de explozie. SpzinteaȚ:. 
că furibund și bătrțnul. ser- 
‘gent G'ammoudi îi privește 
cu tristețe cum se duc 
irezistibil spre finiș și — 
poate ați văzut și dv. la 
televizor — Temu sosește 
primul, cu un piept înain
tea etiopianului. Năvălesc 
fotoreporterii, radiorepor
terii... blițurile scînteiază. 
Cu toții îl asaltează pe 
Temu. ’

LA
Primii medaliaji olimpici și-au primit răsplata și salută 

publicul : Temu, Mamo Wolde și Gammoudi

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
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— Campioană olimpică la săritura în 
lungime este Viorica Viscopoleanu (Ro
mânia) cu 6,82 m — nou record mondial. 
Medalie de argint: Sheila Sherwood 
(Anglia) 6,68 m. Medalie de bronz : Ta
tiana Talîșeva (U.R.S.S.) 6,66 m.

— Primele trei clasate în îinala probei 
de aruncare a suliței: 1. Nemeth (Un
garia) 60,36 m; 2. Mihaela Peneș (Ro
mânia) 59,92 m; 3. Janko (Austria) 
58,04 m.

— La ora 2 (ora Bucureșțiului) s-a 
încheiat finala probei de 100 m plat. 
Campion olimpic este Hines (S.U.A.), cu

o performanță extraordinară: 9,9 sec. 
— record mondial egalat. L-au urmat, 
în ordine: Miller (Jamaica), Greene 
(S.U.H.).

— La greutate-bărbați, campion olim
pic Randy Matson (S.U.Â.) cu 20,54 m — 
nou record olimpic. HI doilea — 
(S.U.H.) cu 20,12 m, iar al treilea 
vieticul Guschin, cu 20,09 m.

— Boxerul român Ion Covaci (cate
goria mijlocie mică) l-a învins la puncte 
pe polonezul Stachurski.

— 20 km marș. Campion olimpic - 
sovieticul Golubnicîi. HI doilea - mexi
canul Bedraza

Woods
— so-

Alte știri olimpice
• HALTEREîn ordine cronologică, a doua medalie de aur a Olimpiadei mexicane a fost cîștigată de halterofilul iranian Mohamed Nassiri, care în limitele categoriei cocoș a totalizat la cele trei stiluri 367,5 kg. Deci nou record olimpic (vechiul record era de 357,7 kg și aparținea din 1964 sovieticului A. Vahonin) și egalare a recordului mondial deținut de Cetin (U.R.S.S.) și Foldi (Ungaria). Nassiri și-a asigurat victoria în cursul ultimei sale încercări la stilul aruncat, cînd a depășit propriul său record mondial cu 2,5 kg aducîndu-1 la 150 kg. Această performanță i-a permis să-1 egaleze pe Foldi, care pînă atunci era singurul concurent ce totalizase 367,5 kg. Foldi a cucerit medalia de argint, deoarece cîntărea cu 300 de grame mai mult decît iranianul. Mohamed Nassiri, în vîrstă de 23 ani, 1,48 m înălțime, a doborît în cariera sa opt recorduri mondiale la diferite stiluri.Primii trei clasați au înregistrat următoarele rezultate : 1) — Mohamed Nassiri (Iran) 367,500 kg (105,5 plus 112, plus 150) ; 2) — Imre Foldi (Ungaria) 367,500 kg (105 plus 122, plus 140) ; 3) — Henryk Trebicki (Polonia) 357,500 kg (107,5 plus 115, plus 135).
• ATLETISMPrimii șase clasați în probă de 10 000 m : 1. — Naftali Temu (Kenya) 29’27”4/10 ; 2. — Mamo Wolde (Etio

pia) 29’27”5/10 ; 3. — Mohamed Gammoudi (Tunisia) 29’34”2/10; 4. — Juan Martinez (Mexic) 29’35” ; 5. — Nikolai Sviridov. (U.R.S.S.) 29’43”2/10 ; 6. — Ron Clarke (Australia) 29’44”8/10.Pe „Estadio Universitario", peste 10 000 de spectatori au urmărit ieri dimineață disputele din cadrul celei de-a doua zile a concursului de atletism. în proba de 100 m plat feminin, sprinterele americane Wyomia Tyus, Margaret Bailes și Barbara Fereli au cîștigat seriile respective, fiind cronometrate cu același timp : ll”2/10. învingătoare în celelalte trei serii au fost : poloneza Kirszenstein (1V3/10) ; australiana Bruge (ll”5/10) și cehoslovaca Gleșkova (ll”6/10).în proba de 400 m feminin s-au disputat patru serii Iată cîștigătoa- rele : Pnet.on (Cuba) — 52”8/10 ;Besson (Franța) — 53”l/10 ; Van der Hoeven (Olanda) — 53”l/10 : Pecen- kina (U.R.S.S.) — 53”7/10.încă din prima încercare, din cadrul calificărilor în proba de aruncare a discului, americanul Silvester a stabilit un nou record olimpic cu performanța de 63.34 m (vechiul record — 61 m — anartinea compatriotului său, Alfred Oerter, și fusese stabilit la J. O. de la Tokio). Printre cei care au mai îndeplinit baremul de 58 m al acestei probe se află : Losch (R. D. Germană) — 60,40 m, Miide (R. D. Germană) — 60,36 m,Carlsen (S.U.A.) — 60,36 m, Oerter (S.U.A.) — 59,36 m, Danek(Cehoslovacia) — 59,34 m, Piatkowski (Polonia) — 58,24 m etc.

Balcăniada de tenis de masă

Trei victorii 
românești 
in finaiele 
individualeLa Skoplje s-a încheiat cea de-a 5-a ediție a Balcaniadei la tenis de masă. în întrecerile individuale, sportivii români au obținut un frumos succes reușind să cucerească trei titluri de campioni balcanici prin Eleonora Mihalc.a (Ia simplu femei), Maria Alexandru-Eleonora Mihalca (la dublu femei) și Eleonora Mihalca- Adalbert Rethi (la dublu mixt).Iată rezultatele tehnice ale celor cinci finale : simplu femei : Eleonora Mihalca-Maria Alexandru 3—2 ; simplu bărbați : Surbek (Iugoslavia) — Csordas (Iugoslavia) 3—2 ; dublu femei : Maria Alexandru. Eleonora Mihaica-Surbek. Duganici (Iugoslavia) 3—0 ; dublu bărbați : Surbek, Stipanici (Iugoslavia)-Giurgiucă. Rethi (România) 3—1 ; dublu mixt : Eleonora Mihalca, Adalbert Rethi- Maria Alexandru, Dorin Giurgiucă 3—2.
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ța internațională
Azi se deschide

Conferința generală 
UNESCO

Situația din Panama după lovitura de stat 
Componența noului guvern

NEW YORK 14 — Trimisul special Agerpres Nicolaa Ionescu transmite : Lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. continuă să fie dominate de dezbaterile asupra unor probleme ale vieții politice internaționale actuale.Subliniind în intervenția sa că „viitorul Europei și al păcii poate fi asigurat numai cu participarea tuturor statelor europene", secreta
rul de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Marko Nike- 
zici, a declarat că independenței tuturor statelor neamestecul în treburile lor terne sînt condiții esențiale menținerii păcii". Referindu-se războiul din Vietnam, vorbitorul a arătat că „bombardamentele asupra teritoriului R. buie să întîrziere luționare asigura legitime ale poporului vietnamez". Ministrul de externe al Iugoslaviei a atras atenția asupra pericolelor pe care le implică „agravarea dezechilibrului economic" dintre țările dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare. „Securitatea și pacea sînt indivizibile, a declarat în continuare Marko Nikezici. Sistemul de securitate de care lumea are nevoie în prezent nu poate să se reiere numai la eliminarea pericolului folosirii armelor nucleare. Trebuie iăcut posibil ca el să se apli.ee electiv și în ce privește împiedicarea oricărui război, indiferent de tipul de arme folosite... Un sistem eficient de securitate trebuie să asigure protecția tuturor popoarelor și să fie bazat pe drepturile egale ale tuturor statelor".în cuvîntarea sa, ministrul de 
externe al Marii Britanii, Stewart, s-a referit la eșecul convorbirilor

„respectaieaȘi in- ale la
înceteze pentru a politică respectarea

D. Vietnam tre- complet și iară se înlesni o so- și pentru a se drepturilor

anglo-rhodesiene, la relațiile dintre Anglia și Piața comună, situația din Orientul Mijlociu. El a arătat că eșecul convorbirilor anglo- rhodesiene încheiate duminică seara face necesară menținerea hotărîtă a presiunilor economice asupra regimului rasist al lui Ian Smith.A luat, de asemenea, cuvîntul în ședința de luni dimineața re
prezentantul R. S. S. Bielorusia.în încheierea ședinței a urcat la tribună primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi. Ea și-a exprimat speranța că, „în pofida dificultăților sale, Organizația Națiunilor Unite va fi capabilă să ajute toate națiunile să trăiască în. pace și independență". „Continuarea tragicului conflict din Vietnam, a declarat Indira Gandhi, este o sursă permanentă de îngrijorare... Poporului vietnamez trebuie să i se respecte dreptul legitim de a-și hotărî destinul în mod pașnic și fără amestec din afară". Totodată, referindu-se la problemele colonialismului și rasismului, primul ministru al Indiei a arătat că „libertatea și independența noastră nu vor li complete atîta vreme cît acestea vor fi negate popoarelor din Africa de sud-vest, Angola, Mozambic și Guineea, portugheză. Bunăstarea comunității, internaționale va fi în mod constant amenințată pînă cînd va ii eliminată orice formă de rasism". Primul ministru indian s-a referit, de ase-' menea, la problemele dezarmării și la unele probleme economice.

PARIS 14 (Agerpres). — Cea de-a 
11-a sesiune a Conferinței generale 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și cultură 
(UNESCO) va începe la 15 oc
tombrie, la Paris, cu participarea a 
122 de delegații, printre care și 
a Republicii Socialiste România.

Sesiunea conferinței generale are 
loc o dată la doi ani și este consa
crată aprobării programului de ac
tivitate . și bugetului organizației.

Sosirea lui 0. Cernik 
la Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
la 14 octombrie, la Moscova a sosit 
o delegație cehoslovacă condusă de 
Oldrich Cernik, președintele 
vernului 
gația va purta convorbiri în legă
tură cu 
zultă din

La aeroport, delegația a fost în
tîmpinată de Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte persoane . ofi
ciale.

... gu-
R. S. Cehoslovace. Dele-

unele probleme care re- 
acordurile de la Moscova.

CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager
pres). — Colonelul Jose Maria Pi
nilla, numit duminică președinte al 
guvernului provizoriu al juntei pa
nameze, a făcut, cunoscut în cursul 
unei emisiuni televizate compo
nența cabinetului 'său. Acesta cu
prinde membri ai partidelor poli
tice care l-au susținut în .timpul 
alegerilor prezidențiale din mai pe 
David Samudio, candidatul guver
namental. Posturile-cheie din gu
vern — cele ale miniștrilor de in
terne și justiție ■— sînt deținute de 
militari.

Pe de altă parte, fostul pre
ședinte Arnulfo Arias, refugiat în 
prezent în zona Canalului Panama, 
a adresat poporului panamez o 
proclamație în care îl cheamă la 
luptă „pentru reinstaurarea gu
vernului legal". Totodată, peste 
jumătate din membrii Adunării 
Naționale, dizolvată de junta mili
tară, se află în zona canalului.

In ceea ce privește situația din 
țară, duminică s-au semnalat, atît 
în capitala panameză, cît și în alte 
orașe, incidente și s-au auzit 
focuri de arme. Comunicațiile cu 
unele din regiunile țării au rămas 
întrerupte. Duminică au apărut nu
mai ziarele care îl susțineau pe 
David Samudio. Toate celelalte 
ziare, precum și stația de radio 
și televiziune, care îl sprijineau 
pe Arias, au fost închise.

® E S O o @ @ @

MARII REVOLUȚII SOCIALISTE
DIN OCTOMBRIE

MOSCOVA 1.4 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității 
tradiționalele chemări cu prilejul 
celei. de-a 51-a aniversări a Mării 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Chemările adresează un salut 
partidelor comuniste și muncito
rești — avangardă de luptă a 
clasei muncitoare — tuturor oame
nilor muncii. Se exprimă urarea de 
a se întări unitatea și coeziunea 
comuniștilor din lumea întreagă 
și un salut în cinstea unității și 
coeziunii tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, în lupta împotriva politi
cii imperialiste de agresiune, vio
lență și război.

Chemările adresează un salut 
frățesc popoarelor din țările socia
liste, care construiesc socialismul. 
Ele sînt chemate să lupte pentru 
întărirea prieteniei și unității, pen
tru dezvoltarea în continuare a re
lațiilor frățești.

Se transmite un salut poporului 
vietnamez, care luptă împotriva a- 
gresiunii imperialismului american,

și se cere Statelor Unite ale Ame
rica încetarea imediată a războiu
lui agresiv împotriva Vietnamului 
iubitor de libertate. Sînt salutate 
clasa muncitoare din țările, capita
liste, popoarele tinerelor state na
ționale, din țările coloniale și de
pendente, care luptă împotriva im
perialismului și rasismului, pentru 
libertate și independență națională.

Oamenii muncii din U.R.S.S. sînt 
chemați să lupte pentru îndeplini
rea înainte de termen a planului 
cincinal, pentru dezvoltarea necon
tenită a economiei naționale — bază 
a creșterii continue a nivelului de 
trai, material și cultural al po
porului și capacității de apărare 
a țării. C.C. al P.C.U.S. adresează 
chemarea ca cea de-a 100-a ani
versare a nașterii lui V. I. Lenin 
(1970) să fie sărbătorită prin noi 
victorii în lupta pentru realizarea 
planurilor construcției comuniste 
elaborate de Congresul al XXIII- 
lea al P.C.U.S.
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agențiile de presă transmit
PRIMELE IMAGINI DE PE „APOLLO-7"

Bansll „Nhan Dan“ despre 
convorbirile fife fe Pans

dintre delegațiile
R. D. Vietnam și S. U. A

HANOI ÎL (Agerpres).
„Nhan Dari' 
tariu în care 
adoptată de 
cadrul convorbirilor de la Paris, ceea 
ce a determinat ca aceste convor
biri să se afle într-un impas.

Convorbirile oficiale de la Paris 
dintre R. D. Vietnam și S.U.A., se 
arată în comentariu, care durează 
de cinci luni, nu au înregistrat încă 
nici un progres. După cum a decla
rat la ședința, din 10 octombrie mi
nistrul Xuan Thuy, acest impas este 
determinat de poziția guvernului a- 
merican, care persistă în războiul 
său de agresiune în Vietnam, cu 
scopul de a impune un regim neo
colonialist în Vietnamul de sud și 
de a perpetua divizarea. Vietnamului. 
„Dacă guvernul american do
rește cu adevărat să se mear
gă spre o soluție pașnică a pro
blemei vietnameze — se spune în 
continuare — el trebuie să înceteze 
agresiunea în Vietnam, să retragă, 
trupele sale, să recunoască Frontul 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud și să ducă cu acesta convor
biri cu privire la problemele inte- 
resînd Vietnamul de sud, să lase po-

____  , Ziarul 
a publicat un comen- 
se referă la atitudinea 
guvernul american în

porul vietnamez să-și rexplve singur 
propriile probleme^ fără timestec din 
afară.

★în cadrul conferinței săptămînale de presă care are loc de obicei lunea. purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam la convorbirile oficiale americano—nord-vietnameze de la Paris, Nguen, Than. Lee, a răspuns unei întrebări cu privire la declarația de duminică a lui George Bundy, fost consilier special al președintelui S.U.A. (atît al președintelui Kennedy, cît și al președintelui Johnson), preconizînd. încetarea necondiționată a bombardamentelor a- mericane asupra R. D. Vietnam. „Noi considerăm că declarația lui George Bundy propune o măsură realistă care comportă . efecte pozitive" — a spus Nguen Than Lee. El a insistat asupra necesității ca S.U.A. să recunoască Frontul Național Eliberare din Vietnamul de sud să înceapă convorbiri cu acesta, calitate de reprezentant autentic poporului sud-vietnamez, îndrituit discute problemele ce privesc Vietnamul de sud.
de Și în al să

(Urmare din pag. I)tar al Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam, a pus tineretul nostru în fața unei responsabilități noi : a- ceea de a asigura continuitatea comunicațiilor în locuri din cele mai expuse raidurilor agresorilor. Astfel a luat naștere corpul tinerilor voluntari pentru lupta împotriva agresiunii americane, pentru apărarea țării, o armată specială de muncitori, compusă exclusiv din tineri — brigăzile de șoc de la a căror înființare se împlinesc trei ani.Deviza acestor tineri este : „Să lucrăm în locurile cele mai primejdioase, acolo unde patria ne cheamă". E o manifestare de dăruire pasionată, în condițiile unui război în cursul căruia deasupra pămîntului Republicii Democrate Vietnam s-a rostogolit uraganul pustiitor a peste un milion de bombe. Locurile unde au fost chemați să muncească sînt îndeobște drumurile răvășite de explozii. Ei înșiși devin o țintă a atacurilor ce nu încetează zi și noapte, la treceri peste ape. lu- crînd fie pe un bac sau pod plutitor- sub „umbrela" aeriană a reactoarelor agresoare, fie la înălțimea amețitoare a steiurilor. săpînd în stînca lor punți de piatră noilor șosele. Rolul brigăzilor de șoc este enorm într-un domeniu vital pentru viața și succesul bătăliei populare împotriva intervenției americane.Viața brigadierului s-a contopit cu cea a drumului de-a lungul căruia trăiește în adăposturi subterane, lu- crînd ziua, atunci cînd se poate, cel mai adesea însă noaptea. în peregrinările mele i-am regăsit pe multi în fumul exploziilor, astupînd rănile uriașe ale pămîntului, încă fierbinți de mușcătura bombei, sau cărînd în brațe, cu riscul vieții, bombe încă neexplodate. Cele zece milioane de metri cubi de pămînt și pietre care au servit pînă acum la nivelarea craterelor au reprezentat mii de momente de acest fel. Autocamioanele nu pot aștepta, fiecare aglomerare a- trăgînd alte și alte atacuri, periculoase pentru întreaga coloană cu încărcătură atît de prețioasă — obuze pentru apărătorii coastelor sau pentru ostașii de la antiaeriană, medicamente pentru spitale, cărți și caiete pentru școli, materiale și produse alimentare pentru muncitori. Căci un sfert din populația tării con-

tinuă să trăiască într-o regiune deasupra căreia s-a concentrat puterea de foc a forței aeriene și maritime a Statelor Unite.Am trecut pe drumuri care cu cîteva zile înainte erau inexistente. Defrișînd jungla, înfrîngînd granitul munților sălbatici, aceleași brigăzi de șoc croiau pas cu pas cale liberă în regiuni unde vechile șosele rămăseseră doar pe hărți. Aproximativ 1150 de kilometri de astfel de drumuri au diversificat în asemenea măsură transporturile, îneît practic este imposibil în prezent pentru a- viația americană de a le bloca într-un sector sau altul. Multiplicarea

Telespectatorii din Statele Unite au putut urmări luni primele imagini transmise în direct din Cosmos de echipajul cabinei spațiale „Apollo-7“. Au putut fi observați, de asemenea, cei trei cosmonauți lucrînd în interiorul cabinei. La UI&ÎÎI BatOf s*au desfășurat lucrările celei de-a 10-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară. Au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. La terminarea ședinței a fost semnat un protocol.
Parîiăul socialist din Japonia a liotarît sa constituie un comitet național de luptă pentru lichidarea tratatului de securitate japono-ame- rican — a declarat secretarul general al acestui partid.
La Paris a început sesiunea adunări Uniunii Europei 

occidentale, organism ce grupează parlamentari din șapte țări vest-europene (Piața comună și Anglia). Pentru prima oară participă ca observatori parlamentari din Norvegia și Danemarca, țări ce nu sînt membre ale U.E.O., dar care și-au prezentat candidatura la Piața comună. Adu'narea U.E.O. va dezbate diverse probleme privind Europa occidentală și continentul european în ansamblu, relațiile cu S.U.A. și altele.
ZILELE FILMULUI ROMÂNESC LA ALGER
ALGER ÎL. — Co

respondentul Ager
pres C. Benga trans
mite : In capitala 
Algeriei s-au desfă
șurat Zilele filmului 
românesc. Cu viu in
teres au fost primite 
de către public docu
mentarele „Pe cărări mânesc s-au 
de munte", „Delta 
Dunării", „Tradiții de gală

maramureșene" și 
„Rășinari". Au fost 
prezentate, de ase
menea, filmele artis
tice de lung metraj 
„Răscoala", „Cerul 
n-are gratii", „Valu
rile Dunării".

Zilele filmului ro- 
înche

iat cu un spectacol 
cu filmul

„Diminețile unui bă
iat cuminte",

★
în cadrul colabo

rării culturale ro- 
mâno-algeriene, am
basada română a 
remis Bibliotecii Na- 

. ționale . Algeriene și 
Bibliotecii Universi
tății din Alger peste 
200 de cărți.

de acreditare ale 
ambasadorului rumân 

m ItepalKATMANDU 14 (Agerpres). — Aurel Ardeleanu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Nepal, a prezentat scrisorile de acreditare Maiestății Sale regele Nepalului, Mahendra Bir Bikrarn Shah Deva.La ceremonia depunerii au asistat ministrul afacerilor externe, Ghehen- dra Bahadur Rajbhandari, secretarul general în M.A.E. nepalez, Y. N. Kha- nal, mareșalul Palatului, șeful protocolului M.A.E., secretarul militar și aghiotanții regelui.Intre regele Nepalului și ambasadorul român ă avut loc cu acest prilej o discuție cordială.
Plenara C.C. al P.C.din Chile

SANȚIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc o plenară a Comitetului 
Central ăl Partidului Comunist 
din Chile, consacrată dezbaterii 
problemei unității forțelor popu
lare. Plenara a adoptat măsuri 
concrete referitoare la activitatea 
în ringul alegătorilor în cursul a- 
legerilor parlamentare care vor 
avea loc în martie anul viitor.

proverbiali prin optimismul lor. Tăcerea își avea rostul său. Căci de-o- dată, în timp ce mă aflam acolo, vaierul sinistru al reactoarelor dușmane a răzbătut de la mari depărtări prin aerul pur al nopții. Activitatea a continuat însă cu calm. Experiența l-a învățat pe vietnamez, bătrîn sau tînăr, să deosebească eventualitatea unui raid de certitudinea unui atac iminent. Vuietul motorului spune urechii încercate a acestor oameni din ce direcție vine avionul inamic si la ce înălțime, și chiar cărui tip îi aparține, și în funcție de asta cam la ce se pot aștepta.După un timp am simțit cum un

trecem, mai departe". Din nou voința și dragostea . . .1, sacrificiu și hotărârea de a învinge triumfau. de patrie, spiritul de

Eroii brigăzilor
de șoc

variantelor de itinerare, rodul eforturilor dificile de care aminteam mai înainte, a asigurat o circulație continuă în toate provinciile din partea septentrională a R. D. Vietnam încă bombardată de agresori.Mă aflam nu de mult în această regiune, unde am fost martorul muncii și luptei pline de abnegație a unei brigăzi. Mașina rula încet de-a lungul unei creste de dig, făcîndu-și cu atenție loc prin mulțimea de tineri și tinere care consolidau cu pietre aduse pe umeri de la mari depărtări acest hotar dintre ape. în lumina irizată a lunii, amplificată de oglinzile argintii ale orezăriilor, se desprindea o imagine de muncă încordată, desfășurată într-o tăcere întreruptă doar de comenzi scurte, șoptite. O imagine neobișnuită, căci, după cum știam, cîntecul, schimbul viu de cuvinte de duh însoțesc mai fiecare moment din activitatea cotidiană a vietnamezilor, aceștia fiind

braț vînjos mă trage — prietenește, dar ferm — și m-am trezit într-o groapă circulară înconjurat de răcoarea pămîntului proaspăt săpat. De jur împrejur, din alte asemenea adăposturi, au răsărit subit, ca țepii unui imens arici, țevi de mitraliere grele, de automate și puști. Muncitorii, de acum cîteva clipe erau gata de luptă. Totul în liniște, rapid, fiecare cunoscîndu-și locul de acțiune și ce are de făcut. Liniștea a fost întreruptă de clocotul dezlănțuit al canonadei și exploziilor. Undeva, departe, se declarase un incendiu, vîn- tul aducea nori de fum înecăcios. Un pod ce urma să-1 trecem a fost atins. Și totuși, la mai puțin de jumătate de oră traversam fluviul într-o lungă coloană de transport. Cunoșteam astfel ce înseamnă cuvîntul de ordine al brigăzilor de șoc și al eroilor anonimi de la volanul mașinilor : „Agresorii bombardează, noi

★Am cunoscut oameni și episoade eroice din Vietnamul de sud. Ti- nărul Tran Dien se afla în închisoarea din Hue cînd forțele Frontului de Eliberare, printr-o acțiune curajoasă asupra orașului, l-au salvat pe el și pe alți luptători încătușați în lanțuri. In această acțiune temerară unii dintre ostașii forțelor patriotice au pierit, dar locul lor a fost luat de cei pentru a căror eliberare și-au dat viața. Arma încă fierbinte de iureșul luptei, primită atunci, Tran Dien nu a mai lăsat-o din mină niciodată. La 16 ani a devenit vînător de tancuri. Pînă într-o zi. „Știam că e foarte riscant să tragi la verticală cu o armă antitanc, căci jetul de foc te poate răni. Dar ce puteam face cînd ai noștri s-au trezit de-odată încolțiți de elicoptere ce năpusteau asupra noastră o ploaie de foc ? Nevoia te învață. Și am tras în elicoptere izbutind să doborîm din ele". Ceea ce omite cu bună intenție să-mi spună interlocutorul meu, un băiețandru firav Ia înfățișare, este cît de mult l-a costat a- ceastă victorie. A fost în primul rînd o victorie asupra șâ, voința făcîndu-1 să fie mai presus de suferința sfredelitoare provocată de rănile sale. Primul obuz al armei antitanc i-a ars picioarele. Arsura cărnii vii pînă la os nu l-a împiedicat să tragă și a doua, a treia, a patra oară...Oameni ca el sînt mulți, pretutindeni în Vietnamul de sud. în Quang Tri și în provinciile din jurul orașului Hue, baze americane au devenit ca niște mici insule pierdute în o- ceanul învolburat al luptei. Ceva mai jos, zona Platourilor înalte s-a transformat într-o cetate inexpugnabilă a patrioților. Bogatele cîmpii sînt tot atît de neprimitoare și primejdioase pentru ocupanți ca și jungla. Delta Mekongului e un fel de terrâ. incognito pentru americani, apele și mlaștinile ei înghițind adeseori unitățile intervenționiște.Izolați în bazele lor și în orașe, peste cinci sute; de mii de militari americani, deși înarmați pină-ri dinți, fac față tot mai greu asaltului forțelor patriotice.

Cu ocazia deschiderii 
la Solia a expoziției 
„Tehnica nouă în con
strucțiile din România" a luat cuvîntul Marin Grașnov, ministrul construcțiilor din Republica Populară Bulgaria. Ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia, Nicolae Ble- jan, a vorbit despre realizările constructorilor și arhitecților români. La festivitate au participat numeroși constructori și arhitecți bulgari, precum și Reprezentanți ai M.A.E. al R. P. Bulgaria.

Peste 1 000 de șțu- 
denli care -participau la con- . greșul Uniunii naționale a studenților din Brazilia au fost' arestați sîmbătă în localitatea Ibiuna, unde avea loc congresul acestei organizații. Printre cei a- restați se află toți conducătorii Uniunii naționale a studenților,

Cu prilejul încheierii 
sărbătoririi ziarului 
„L'Unita", la Palatul Sporturilor din Roma s-a desfășurat duminică o festivitate la care au luat cuvîntul Enrico Berlinguer, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, și Maurizio Ferrara, directorul ziarului „L’Unita".

între guvernele Iu
goslaviei și R.F.G.au fost semnate la 12 octombrie trei acorduri prin care se reglementează situația cetățenilor iugoslavi angajați în Republica Federală, ca și problema asigurării sociale și medicale în cazul lipsei de lucru a acestora. (Taniug).

Organizația de soli
daritate cu țările din 
Asia și Africa a dat Puhli~ cității o declarație în care condamnă executarea de către autoritățile congoleze a lui Pierre Muîele, om politic congolez, uunță agenția U.P.L a-

undeLa Berlin a avut loc schimb de păreri organizat publicația „Probleme ale păcii și socialismului" pe tema : „Rolul clasei muncitoare în țările capitaliste dezvoltate în condițiile revoluției tehnice". Au participat activiști ai unor partide comuniste și muncitorești. Din partea P.C.R. au participat Barbu Zaharescu, membru în colegiul de redacție al publicației, și a'lți activiști.
■ In cadrul reuniunii 
• grupului de lucru al 
-G.A.T.T., reprezentantul Fran- , ței a promis partenerilor comer-► ciali ai țării sale că pînă la 31 ( ianuarie 1969 vor fi abolite măsu-► rile restrictive în domeniul co-► merțului exterior.

La Varșovia a fostS 
semnat un acord cu pri- 

£vire la schimburile des 
^mărfuri dintre R. P. Po-S 
?lonă și Grecia, p® 0 ’►noadă de trei ani — anunță, a- <, <*g<jnția P.A.P. Totodată, a fost<> 
i semnat protocolul care stabilește <k (► condițiile schimburilor de mărfuri <’ «dintre cele două țări în perioa-") > da octombrie 1968—septembrie z► 1969. <

i

:■

Studenfi ai Univer
sității din Belfast 
(Irlanda de Nord) 
dâirionstrlnd în fața 
primăriei orașului 
pentru lărgirea 
drepturilor cetățe

neștiDr. Strainedluffși obsesiile 1
Foileton de Art Buchwald

Washington. Intr-uua 
din declarațiile pe 
care generalul Curtis 
LeMay*) le-a făcut la 
conferința sa de presă 
de săptămîna trecută, 
se arăta că americanii 
par să fie îngroziți de 
armele nucleare. Fap
tul m-a pus serios pe 
gînduri, deoarece tre
buie să recunosc că și 
eu sînt îngrozit de ar
mele atomice, care au 
devenit o obsesie. Dar 
numai după ce gene
ralul LeMay a pus 
problema pe tapet, 
m-am hotărît să mă 
îngrijesc. Pentru a- 
ceasta, l-am consultat 
pe dr. Adolf Straine
dluff, un psihiatru 
specializat în Vindeca
rea celor obsedați de 
amenințarea atomică.

— Spune-mi repede, 
ce-i cu dumneata ?— Doctore — începui eu nehotărît, ui- 
tîndu-mă în tavan — 
mi-e groază de arma 
nucleară. Știu că e o 
prostie, dar mie mi se 
pare că amenințarea e 
foarte reală.

— O, foarte intere
sant ! $i cînd ți-ai dat 
seama prima dată de 
această amenințare ?

— Cred că imediat 
după Hiroshima și 
Nagasaki. Nu mai*) Generalul LeMay, fost comandant al a- viației strategice americane, este în momentul de fală candidat la vicepresedinția S.U.A. din; partea partidului „independent" de extremă dreaptă al lui George Wallace. în cursul unei conferințe de presă, LeMay a declarat că „dacă va găsi necesar, va folosi chiar și bomba atomică în Vietnam" — declarație care a fost întîmpinată cu dezaprobare și protest de. ODinia publică din S.U.A.

Știu precis. Am văzut 
fotografiile care ară
tau o mulțime de 
morți și suprafețe de 
mulți kilometri ■ pă- 
trați devastate; din- 
tr-o dată mi-am dat 
seama ce înseamnă 
bomba atomică.

Dr. Strainedluff începu să se joace cu un 
creion.

— Spune-mi, mă în
trebă el, cum se mani
festă această obsesie la 
dumneata î

— Intr-un fel foar
te ciudat, doctore. De 
fiecare dată cînd văd 
un nor de forma unei 
ciuperci am senzația 
că voi muri.

— Intr-adevăr, foar
te, foarte interesant I 
Si— ești obsedat în- 
tr-una, nu-i așa ?

— Chiar așa, docto
re. Pentru asta am ve
nit să vă consult.

Strainedluff spuse:
— Ești, într-adevăr, 

un om bolnav. Ai ha
lucinații : dacă o bom
bă atomică a ucis, cî
teva mii de oameni a- 
cum 23 de ani, ai im
presia că dumneata 
ești amenințat. Dum
neata suferi de ceea 
ce se cheamă ostilitate 
copilărească împotriva 
armelor. In psihiatrie 
asta se numește „com
plex de inferioritate 
milităro-industrigl".
_— Doctore, știu că 

sînt bolnav. Trebuie 
să mă ajuți — îl im
plorai eu.

— Perfect. Mai întîl 
trebuie să te debara
sezi de această teamă 
absurdă de bombele 
nucleare. Trebuie să le 
consideri ca. pe oricare altă armă din vastul 
nostru arsenal defen
siv. Știi că avem și cu
țite Și bombe H și intr-un război ambele 
sînt la fel de folositoa
re. Ți-e frică de un 
cuțit ?

— Știi, doctore, nu

prea m-am gîndit la 
asta.

— Atunci, de ce să-ți 
fie frică de o bombă 
atomică ? E doar un 
cuțit, însă sub o altă 
înfățișare.

— Niciodată nu 
mi-am pus astfel pro
blema, i-am răs
puns eu.

— O. K. ! Și acum să 
privim faptele în față. 
La Bikini noi am ex
perimentat 20 de bom
be. Am crezut că totul 
va fi distrus. Am fost 
niște proști. Oare știi 
dumneata că acolo to
tul merge bine și șo
bolanii sînt mai grași 

. ca înainte ?
Mă bucur să aud 

asta.
— Cocotierii se înaltă din nou- și peștii 

înoată în lagună. Sin
gurii: cărora nu le mer
ge atît de bine sînt 
crabii.

1 — Nu-mi plac cra
bii, spusei eu.

— Vezi ?, Nu ai de 
ce să fii îngrijorat.

Doctorul începu să 
se joace cu grenada pe 
care o avea atîrnată la 
șold.

, — Dacă vrei să fii 
un om normal, fericit, 
țipă el, trebuie să, în
cetezi cu sentimentele 
astea de pacifism vino
vat !

Strainedluff începu 
să alerge prin cabinet.

— Ieși afară cu toa
te obsesiiie dumitale 
blestemate! țipă el. 
Dacă, nu ești gata ,să-ți 
asumi anumite riscuri 
pentru tara dumitale, 
lasă-mă în pace1

în ciuda izbucnirii 
finale a doctorului, am 
fost vindecat de obse
sia mea. Nu mai mi-e 
teamă de armele nu
cleare. Acum mi-e 
teamă de doctorul 
Strainedluff.

(Din „Interna
tional Iterald 
Tribune")
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